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La Concha Donostia / San Sebastián

Alderdi Eder Miramar

 Etapa hau Alderdi Ederren hasi dezakegu, Gipuzkoako hiriburuaren 
erdigunean hain zuzen, Kantauri itsasoaren aurrez aurre, eta 
ibilbideak Kontxako badia osoa inguratzen du ia bukaeraraino. Ikusgai 
dugun paisaia nabarmen aldatu da lehen erromesaldien garaitik, 
baina oraindik ere iragan horren arrastoak aurki ditzakegu nonahi. 
Badiako bi hondartzak bereizten dituen harkaitzak, esate baterako, 
Loretopea du izena, “Loretoko Ama Birjinaren azpiko lekua”, alegia. 
Toponimo horrek inguru hartan zegoen ermita gogorarazten digu, 
Loretoko Ama Birjinari eskainia. Muino malkartsu horren gainean 
Miramar jauregia aurkitzen da gaur egun, eta azpian, berriz, bi 
tunel egin dituzte, baina antzina bidexka batek inguratzen zuen, eta 
bide horretatik muinoaren gainean zegoen San Sebastián el Antiguo 
monasteriora irits zitekeen. Komentu zahar horrek eskaintzen dizkigu, 

Irudimen pixka batekin, iragan urrun hartara jauzi egiten ahalegindu 
gaitezke, eta horrela Ondarreta inguruak gaur egungoaren 
guztiz bestelako paisaia batean murgilduta irudikatuko ditugu: 
hezegunez betetako ibar bat aurkitzen zen bertan, eta haren erditik 
Gorga edo Konporta izenez ezagutzen zen erreka bat igarotzen 
zen, gaur egungo hondartzaren erdialdean itsasoratzen zena. 
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hain zuzen ere, Donejakuerako erromesaldiak ugaritu ziren Erdi 
Aroko garai haien lehen oroitzapenak. Monasterioari buruzko lehen 
albisteak XII. mendekoak dira, eta, ondorioz, badirudi eraikin horrek 
eman ziola izena gaur egungo hiriburuari. San Sebastián el Antiguo 
monasterioak erromes askori eman zion ostatu Erdi Aroan, eta garai 
hartan Santiago bideak zuen garrantziaren lekuko inportantea da.

Nafarroako errege-erreginek Leireko San Salvador monasterioari 
eman zioten Donostiako monasterioa. Leirekoa Nafarroako 
erreinuko erakunde politiko-erlijioso boteretsuenetakoa zen, 
eta bere kokapen estrategikoari esker Santiago bideko ibilbide 
nagusi asko kontrolatzen zituen, Pirinioak nafar lurraldeetatik 
zeharkatzen zituzten bideak, hain zuzen. Donostiako monasterioak 
berak ere lursail garrantzitsuak kontrolatzen zituen; bereak ziren, 
XII. mendean, Kontxako badiatik Oria ibaiaren bokalerainoko lur 
guztiak, bertako baliabide eta ondasun guztiak barne, hots, urak, 
mendiak, laborantzarako lurrak, larreak, sagastiak eta beste. 
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Gune jakin horretan, gainera, nasa handi bat aurkitzen zen, 
errekaren hondoko erretenean sartutako egurrezko egitura bat, 
egurrezko sare gisa erabiltzen zena izokina arrantzatzeko. Instalazio 
haiek monasterioarenak berarenak ziren hasiera batean, nahiz eta 
XII. mendearen bukaera aldean Donostia hiria sortu zenez geroztik 
hiriaren jabetza izatera igaro ziren. Handik aurrera, Donostia hiriko 
kontzejua edo udaletxea arduratu zen mendeetan zehar Ondarretako 
nasa konpontzeaz eta ustiapenean mantentzeaz. Nasa haren aztarnak 
ez dira orain dela gutxi arte aurkitu.

XVI. mendeaz geroztik, monasterioa Dominikarren komentu bilakatu 
zen, eta funtzio hori bete zuen Lehen Gerra Karlistan (1833-39) 
erabat suntsituta geratu zen arte. Azkenik, Maria Kristina erreginak 
komentu zaharraren arrastoak gelditzen ziren lekua aukeratu zuen 
bere udako etxea izango zen Miramar jauregia eraikitzeko. Eraikina 
Selden Wornum arkitekto ingelesak diseinatu zuen, eta 1888 eta 
1893. urteen artean eraiki zen. Errege-familiak jauregira etortzen 
jarraitu zuen XX. mendea aski aurreratua zen arte.

Badia zeharkatu eta Ondarretatik jarraituz, gure ibilbideak Igeldo 
mendiaren hegalean gora eramango gaitu. Erregeneako bizitegi-
gunea inguratuko dugu lehenik, eta ondoren, izen bereko parkea 
zeharkatuz, Igeldo mendira igoko gara.

Belabieta - Agiti Lusarbe

Igeldo Igeldo

Hemen hasten den itsasertzeko mendikatearen bukaera aldean 
Igeldoko dorrea aurkitzen da, mendikatearen lehen mugarrietako 
bat, itsasoari beha egoteak berebiziko garrantzia zuen iragan haren 
lekuko. Dorrea Donostiako Kontsulatuak eraiki zuen XVIII. mendean, 
eta bere zeregina hiriaren ezaugarri nagusia zen itsas trafiko handiak 
sortarazten zituen premiei erantzutea zen. Hori dela eta, Euskal 
Herriko itsasertzeko itsasargi zaharrenetakoa da, nahiz eta, XIX. 
mendeko bi gerra zibiletan, hiria karlisten erasoetatik babesteko 
eraikitako gotorleku-multzoaren zati izan zen. Azkenik, XX. 
mendearen hasieran birmoldatu egin zuten, eta harrezkero Igeldoko 
jolas-parkeko ikuspegi paregabeko begiratokia izan zen, Donostiako 
turismoaren urrezko aroko udatiarren gozamenerako. 

Gure ibilbidearen zati batek bide zaharrari jarraitzen dio, Donostia 
mendeetan zehar Oriorekin eta Gipuzkoa mendebaldeko itsasertzeko 
beste herriekin komunikatzen zuen bideari, hain zuzen ere. Bidezidor 
honek Igeldora iristen den errepidearen ondoan dagoen Leku Eder 
hotelera eramango gaitu. Gainditu dugu dagoeneko ibilbidearen 
aldapa gogorrena. Leku Eder hotela igaro ondoren, Igeldoko 
errepidetik jarraituko dugu zati batean; espaloitik 700 bat metro 
egin ostean Buenavista jatetxera iritsiko gara. Jatetxearen ondotik 
auzo-bide bat abiatzen da, eta, mendi-hegaletik egiten du aurrera, 
txalet, baserri, baratz eta zelai artetik; paseo polit eta atsegina, 
itsasoa beti begien aurrean dugula.
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Aganduru San Martin

Harria itsasoz garraiatzen zen nagusiki, eta horretarako Igeldoko 
zenbait portutan ontziratzen zuten, esaterako orain gabiltzan bide 
honen azpian aurkitzen den Agitiko kalan. Gaur egun hargintza-
jarduera hura guztiz desagertuta dago; geratzen diren aztarna 
bakarrak belaunaldi zaharrenen oroitzapenak dira, eta abandonatuta 
utzitako harrobi handiak, landaretza oparo batek estaliak honezkero, 
naturaren konkistak eransten dien misterio eta xarma berezi 
horrekin.

Gure ibilbidean aurrera eginez, Igeldo herriranzko desbideratzea 
adierazten duen seinalearekin egingo dugu topo. Berehala ikusiko 
dugu Igeldoko eliza, San Pedrori eskainia, eta bertan Gipuzkoak 
gordetzen dituen estilo erromanikoaren adierazpen urrietako batzuk 
aurkituko ditugu, Goi Erdi Aroko leihatea besteak beste.

Berriro ere Santiago bideari helduz, inguru hauetako pista eta bidexka 
lasaietatik jarraituko dugu, lehen aipatutako Agiti kalaren pareraino 
helduz lehenik, eta Mendizorrotz tontorraren azpitik ondoren. Gailur 
horretan azken gerra karlistako gotorleku baten hondakinak aurkitzen 
dira. 

Bideak mendi-hegaletik jarraitzen du aurrera, eta horrela, 
pixkanaka-pixkanaka, ingurune bakartiagoetan barneratuko gara; 
dena den, denbora gutxi beharko dugu pista lasaietatik barrena Orio 
herriaren muga adierazten diguten hainbat baserrirekin topo egiteko. 

Gure bidean mendebalderantz jarraituz, laster iritsiko gara Dindin-
iturrira. Igeldon gordetzen diren Erdi Aroko monumentuen aztarnen 
artean iturri misteriotsu honetakoak dira zaharrenetakoak. Iturriaren 
arkitekturak aspaldi desagertutako eliza gotiko baten ataria 
oroitarazten du; baliteke eliza haren hondakinak iturria egiteko 
baliatu izana. Dena dela, Dindin-iturriren jatorriari eta iraganari 
buruzko gorabeheren istorioak aspaldi galdu ziren, eta ondorioz 
misterioan murgilduta jarraitzen du.

Igeldok gaur arte mantendu du bere nekazaritza-giroa, eta antzina 
garapen garrantzitsua izan zuen artisautza-jarduera indartsu baten 
aztarnak ere gordetzen ditu, hareharrizko harrobien ustiapenarenak, 
hain zuzen ere. Mendeetan zehar makina bat hargin aritu zen mendi 
honetako hareharri-geruza ederretatik blokeak erauzten. Bloke 
horiekin mota askotako harlandu eta harri-piezak landu zituzten, 
bereziki eraikinen eraikuntzan erabiltzeko. Harrobi horietatik 
atera ziren, esate baterako, mendeetan zehar Donostiako harresiak 
eraikitzeko behar izan ziren harri kopuru izugarriak. Kontuan 
hartu behar da, izan ere, XVI. mendearen hasieran Frantziaren eta 
Espainiaren arteko muga defendatzen zuten gotorleku militarren 
artean garrantzitsuenetakoa zela Donostiakoa, Hondarribikoarekin 
batera. Geroago, gotorlekuak bere izaera militarra galdu zuenean eta 
harresiak eraitsi zirenean, harri-eskaera ez zen murriztu, alderantziz 
baizik; izan ere, Donostiaren zabalgunearen eraikuntzak harrobien 
ustiapena iraunarazi zuen XX. mendea aski aurreratua zen arte. 

Lusarbe Munioeta
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San Martin Orio - Via Crucis

Baserri horietako batzuk, Lusarbe, Munioeta edo Aganduru adibidez, 
aspaldiko garaietakoak dira, XII. mendean jada aipatzen baitziren. 
Berehala igaroko gara mendikatearen itsasoko aldetik barrualdera, 
eta Orioko Bentetatik pasatuko gara. “Bentak” izena garai batean 
bidean egoten ziren sorospenerako ostatuetatik datorkie; ostatu 
horietan jatekoa eta lo egiteko lekua aurkitzen zituzten bidaiariek, 
eta mota guztietako salerosketak ere egiten zituzten. Benta baserriak 
tradizioari gorazarre egiten dio oraindik ere, otordu garaian jende 
asko izaten baitute bertan.

Aurrera jarraituz, Oria ibaiaren behe-arroan sartuko gara; hauxe dugu 
Gipuzkoako ibairik luze eta emaritsuena. Gipuzkoaren barnealdearen 
zati handi bat hegoaldetik iparralderantz zeharkatu ondoren, 
norabidea erabat aldatzen du Igeldo mendiaren magalera iristean; 
hortik aurrera itsasoarekiko eta orain gabiltzan mendikatearekiko 
paraleloki jarraitzen du, gero eta gertuago daukan bokaleranzko joan 
etengabean meandro ikusgarriak eginez. Ibilbidearen zati honek Oria 
ibaiaren behe-ibar osoaren ikuspegi zoragarria eskaintzen digu. 

Ibilbidearen zati labur bat errepidez egin ondoren, Orioranzko 
jaitsierari ekingo diogu, zati honetan oso ongi kontserbatuta dagoen 
galtzada batetik. Galtzada maldatsuan behera egingo dugu Aganduru 
baserrira iritsi arte. Badirudi baserri hau XII. mendean aipatzen dela 
lehen aldiz; Iruñeko errege Gartzia V.a “Berrezarleak” Leireko San 
Salvador (Salavador) monasterio handiari eman omen zion, Igeldoren 
eta Orioren artean aurkitzen diren beste hainbat ondasunen

San Martin Orio - Aia
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artean. Datu horiek orain gabiltzan galtzadaren antzinakotasunaren 
adierazgarri argiak dira. 

Aganduru baserria atzean utzi ondoren, Txanka errekaren  ibar 
txikiaren barrenerantz jarraituko dugu pista asfaltatu batetik. Puntu 
horretara iritsita, eta A-8 autopistako zubiaren azpitik igaro ondoren, 
eskuinerantz igotzen den aldapatik jarraituko dugu. Malda txikia igo 
eta gero, Tourseko San Martin ermita zahar ederrera iritsiko gara; 
ibiltarien eta erromesen santu babeslearen ermita polit hau aparteko 
kokalekuan aurkitzen da, mendixka baten gailurrean eta Oriaren 
bokalearen aurrez aurre, Orio herriaren gune historikoaren atarian.

Aurrera eginez, bidea zedarritzen duten gurutzeei jarraituko diegu; 
garai batean gurutze-bide hauxe zen Donostiatik Oriora iristen zen 
bide nagusia. Bertan XVI. mendeko eraikin zoragarriak ikusiko ditugu, 
marinel-kutsu nabarmenarekin eraikiak. Herriaren gune historikoan 
barneratuko gara horrela, Orioko Kale Nagusian barrena, oinetxe 
ugariren artetik. Herrigunean sartu orduko eskuinera begiratzen 
badugu, ospitale zaharraren aztarnak ikusiko ditugu. Pietatearen 
Ama Birjinaren izena duen eraikin hau laguntza beharrean aurkitzen 
ziren erromes, bidaiari eta bestelako ibiltarien babesleku izan da 
mendeetan zehar, erromesen harrera-gune tradizionala izan baita 
Orio urteetan zehar. XVI. mendean, esate baterako, Piedadia 
deituriko ospitale zaharrak ospitalezain bat eta hogei bat ohe zituen, 



OrioSan Nikolas

San NikolasKale Nagusia 

perimetroa elizpe eder batek inguratzen du, bere luzera guztian 
estalita dagoen ingurabide moduko batek; ibaira eta bokalera 
ematen duen aldean, ingurabide horrek garaiera handia hartzen du 
ibaiertzaren mailarekiko. Ez da harritzekoa egitura handi horren zati 
batek talaia-funtzioak bete izana, Oria ibaiaren bokalean gertatzen 
zenari beha egoteko eta Orioko talaia nagusitik bidalitako seinaleak 
jasotzeko kokaleku ezin hobea baitzen; litekeena da, halaber, 
defentsa-funtzioetarako ere erabili izana.

Hasiera batean, Kale Nagusia ibaian bukatzen zen, eta bertan zegoen 
moila txiki batean ibaia zeharkatzeko zerbitzua ezarria zuen hiriak. 
Zeharkaldirako erabiltzen zen txalupa zen bi ibaiertzen arteko 
lotura bakarra, eta bidaiariek, zubirik ezean, ez zuten zerbitzu 
hura ordaindu beste aukerarik ibaiaren beste aldera iritsi nahi 
bazuten. Halere, erromesek errege-pribilegioa zuten, eta horri esker 
salbuetsita zeuden ibaia gurutzatzeko eskatzen zen marabedi bateko 
kostua ordaintzetik; erromesen pribilegioak argi aski islatzen du garai 
hartan Donejakue bideak zuen garrantzia.
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eta behartsu nahiz erromesei ematen zien ostatu, baita oso urrutiko 
lekuetatik zetozenei ere.

Orio herriaren diseinua aztertzean, ohartuko gara garrantzi handiko 
hiru elementu hiri-artikulazio bakar batean elkartzen direla: 
Donostiatik datorren bide nagusia, aurrerago Kale Nagusi bilakatzen 
dena; San Nikolas eliza, Oria ibaiaren gaineko harkaitz batean eraikia; 
eta portu zaharra, gaur egun estalita dagoen kala batean kokatua, 
aipatu harkaitzaren ondoan. Orio herriaren jatorrizko eremuan, 
gainera, XV. eta XVI. mendeetako hainbat eraikin aurkitzen dira, 
baita geroagokoak ere. Interesgarria da herriaren gune historikoko 
kale maldatsu bezain estuetatik ibiltzea hirigintza eta arkitektura 
arloetako elementu horiez gozatu ahal izateko, nonahi aurkituko 
baititugu arrantzaleen etxe ederrak edota hiri-jauregi dotoreak, 
non arma-ezkutuak, ontzien irudiak eta beste hainbat elementu 
berezi nabarmentzen diren. Izan ere, horiexek izan dira mendeetan 
zehar Orioko biztanleen ekonomia- eta garapen-baliabide nagusiak: 
itsasoarekin lotutako jarduerak.

Kale Nagusian behera jarraituz, San Nikolas eliza ederraren aurrera 
iritsiko gara. XVI. eta XVII. mendeetan eraikitako eliza errenazentista 
hau plataforma zabal baten gainean dago finkatuta, eta zutabe handi 
batzuen gainean bermatutako hainbat arku sendok eusten dute 
neurri batean, zoruaren malkarrera egokitu ahal izateko. Parrokiaren
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E-mail: sanmartinaterpea@yahoo.es

TURISMO BULEGOA

Kale Nagusia, 17
20810 Orio
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DONE JAKUE BIDEAREN
INTERPRETAZIO ZENTROA

Kale nagusia, 17 - 20810 Orio
Tel./Fax: 943 830 904
E-maila: orioturismo@gmail.com
www.oriodonejakue.net
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