Gutxienez 20 pertsonaz osatutako
taldeentzako ibilbideak:

Ordizia Azokaren eta bere
produktuen ibilbidea.
Idiazabal Lurraldea
Idiazabal Gaztaren ibilbidea
Goierri Erdi Aroan
Sagardoa eta Idiazabal
Gaztaren ibilbidea
Ibilbide Gastronomikoa
Euskadiko bihotzean
Gutxienez 10 pertsonaz osatutako
taldeentzako zerbitzuak:

Tel.: 943 882 290

www.delikatuz.com

delikatuz@ordizia.org

G u t x i e n e z 2 0 p e r t s o n az
osatutako taldeentzako
ibilbideak

Ordiziako azokaren eta bere produktuen
ibilbidea. Idiazabal Lurraldea
Asteazkenetan egiteko ibilbidea
10:00 Ordiziara iritsi. Gidaren aurkezpena eta taldearen

harrera.

10:30-11:00 Gastronomia Interpretazio Zentroaren bisita
gidatua. Ordiziako azokaren sorrera eta bilakaera ezagutzeko
ikusentzunezkoa.

Ondoren denbora librea azoka ezagutzeko: saltzen diren
produktuak, ezaugarriak, kokapena... Idiazabal Gazta azoka
honetako produktu garrantzitsuenetako bat delarik.
Delikatuz Zentrora itzuli eta beste bi
solairuak ikusiko ditugu: Goierrriko Interpretazio zentroa
eta Elikadura eta Nutrizioaren Interpretazio Zentroak.

12:30-13:30

Ondoren gazta dastaketa.
13:30-14:30 Goiza osatzeko Ordiziako kasko historikoaren
bisita gidatua egingo dugu.
14:30 Bazkaria (Menuak begiratu)
16:30 Zaldibia aldera abiatuko gara. Bertan GOIZANE
Zentroa bisitatuko dugu. Zentro hau Aralar Parke Naturalean
dago, Txindoki mendiaren magalean. Zentro honetan Aralar,
baserritik begirada bat ikusentzunezkoa ikusiko dugu.

Eguna bukatzeko produktuen dastaketa bat egingo dugu.
19:00 Bisitaren amaiera.

Prezioa pertsonako: 32 Euro*
* Prezioan (BEZ barne) sartzen diren zerbitzuak:-Museo eta
Interpretazio zentruetako sarrerak -Bazkaria -Gida zerbitzua
egun osoan zehar * Garraioa ez da prezioan sartzen

G u t x i e n e z 2 0 p e r t s o n az
osatutako taldeentzako
ibilbideak
Goierri Erdi Aroan
10:00 Segurara iritsi. Taldearen harrera eta denbora librea kafe bat

hartzeko bisitak hasi aurretik.

10:15-11:45 Erdi Aroko Interpretazio Zentroaren bisita gidatua.

Ondoren kasko historikoaren bisita gidatua. Bisitan Jasokundearen Ama
Birginaren eliza ikusten da.

12:00 Beasaina iritsi. Igartza Erdi Aroko gune
arkitektonikoaren bisita gidatua. Bertan
aipatzekoak dira: jauregia, burdinola, errota,
zubia,..
14:00 Bazkaria (Menuak begiratu)
16:30-18:00 Delikatuz Zentroaren bisita
gidatua, Ordiziako historia eta azokaren
ezaugarriak ezagutzeko.

Ondoren kasko historikoaren bisita gidatua, Ordiziako
eraikuntzarik garrantzitsuenak ezagutuz: Udaletxea, Plaza Nagusia,
Jasokundeko Andre Mariaren eliza, Abaria jauregia, Barrena jauregia,
Zabala jauregia, Andres Urdanetaren eskultura,
19:00 Bisitaren amaiera
Prezioa pertsonako: 32 Euro*

Idiazabal Gaztaren ibilbidea
10:00 Idiazabal herrira iritsi. Denbora librea kafe bat hartzeko bisitak

hasi aurretik.

10:30-12:30 Idiazabal Gaztaren Interpretazio

Zentrora bisita gidatua. Bertan hain famatua den
gazta honen ezaugarri batzuk ezagutuko ditugu.
Ondoren gazta dastaketa.
Zentroa bisitatu ondoren Ondramuño baserrira
abiatuko gara, Idiazabal Jatorri-izendapeneko
gaztarik onenak egiteko erabiltzen duten
prozedura bertatik bertara ezagutzeko aukera
izango dugularik.

Goiza osatzeko Idiazabal herria ezagutuko dugu: Eliza,
Txomenane parkea, ...
14:30 Bazkaria (Menuak begiratu)
16:30-18:00 Ordiziako Delikatuz Zentroaren bisita gidatua. Bertan
Goierriko Interpretazio Zentroa eta Elikadura, Nutrizio eta Gastronomia
guneak kokatzen dira.

Ondoren denbora librea Ordizian.
19:00 Bisitaren amaiera

Prezioa pertsonako: 32 Euro*
* Prezioan (BEZ barne) sartzen diren zerbitzuak:-Museo eta
Interpretazio zentruetako sarrerak -Bazkaria -Gida zerbitzua
egun osoan zehar * Garraioa ez da prezioan sartzen

G u t x i e n e z 2 0 p e r t s o n az
osatutako taldeentzako
ibilbideak
Sagardoa eta Idiazabal
Gaztaren ibilbidea
10:00- 11:30 Astigarragako
Sagardoetxearen bisita gidatua.
Zentro honek sagarra eta
sagardoaren historia azaltzen digu.
Ondoren Idiazabal herrira joango gara
Idiazabal Gaztaren Interpretazio Zentroa ikustera. Gazta
dastaketa egingo da.
14:00 Bazkaria Tximista Sagardotegian: Bakailao
tortilla/ Bakailao takoak piparrakin/ Txuleta/ Idiazabal
Gazta/ Sagardoa/ Kafea barne
16:30-18:00 Ordiziako Delikatuz Zentroaren bisita
gidatua. Bertan Elikadura, Nutrizio eta Gastronomia
guneak kokatzen dira.
19:00 Bisitaren amaiera.
Prezioa pertsonako: 35 Euros
Prezioan sartzen diren zerbitzuak: Delikatuz Zentroko
bisita gidatua, Sagardoetxeako bisita gidatua, Idiazabal
Gaztaren Zentroko bisita gidatua, gazta eta sagardo
dastaketak eta bazkaria (Sagardotegiko menua).

Ibilbide Gastronomikoa Euskadiko
bihotzean
Ibilbide honetan Ordiziako eta Tolosako azokak bisitatzen
dira (Asteazkenak Ordizian eta larunbatak Tolosan).
Ibilbidean ere Ordiziako Delikatuz Zentroa, Tolosako
Konfiteria Museoa eta Idiazabalgo Gaztaren Interpretazio
Zentroa ikusten dira. Gazta eta txokolatearen dastaketa
egiten da.
Menuak: Kontsultatu
Prezioa pertsonako: Asteazkenetan: 24 Euro
Larunbatetan: 26 Euro.
Bilbao Donostia/San Sebastian Baiona

Nola iritsi:
Autobusez: ia orduro
(ikus Goierriko
autobus ordutegia)
Autoz: N1 errepidetik
420 eta 422 irteerak.
Trenez: ia ordu
erdiro. Irun-Gasteiz
linea (ikus tren
ordutegia)
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Entsalada epela urte-sasoiko
barazkiekin, xerez ozpinarekin eta
azenario frijituarekin
Frijituak(kroketa eta Orly ganba)

Barazki pastela
Txipiroi beteak bere tintan
Bakailao nahaskia

Itsas oilarra arrautza-irinetan
pasata pisto gainean meniere
kremarekin

Txerri azpizuna hornigaiarekin

Rosbeefa labean patata pure
arinarekin eta baratxuriarekin
salteatutako barengorriekin

Ogia, ura, sagardoa, ardoa eta kafea

Trufa pastela basoko fruituen
coulisaren gainean
Ura, ardoa eta kafea

Askotariko etxeko tartak

Garaiko barazkien panatxea
Itsas-zapo eta ganben pastela
Porruen hostopila garaiko
perretxikuekin

Dastatze hotza
Ganbaz beteriko piparra

Txahal masailak patata eta
onddoen kremarekin

Txipiroiak plantxan

Tarta izozkiarekin

Entrekota patata eta piparrekin

Ura, ardoa eta kafea

Tarta eta izozkia
Ura, ardoa eta kafea

