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ARRIBADA A ELIZONDO 

Sense entrar a Pamplona:  

Sortida autopista 83-A França - Huarte PA30. A Huarte preneu NA-121-A. A  la segona rotonda seguiu 

l'indicador de ORONOZ-MUGAIRE NA-121-A. Arribant a Oronoz-Mugaire cal que agafeu la NA-121-B a la 

sortida que indica: ORONOZ-MUGAIRE-DANTXARINEA-FRANÇA, i seguiu després l'indicador 

d’ELIZONDO … 

Sense entrar a Sant Sebastià:  

Seguiu els indicadors de Elizondo i sortiu de l'autopista a la sortida Behobia-Elizondo (NA-121-A). A 

Oronoz-Mugaire passeu a la NA-121-B.  

Com arribar a URRUSKA:  

Al poble d'Arraioz, un cop passada la rotonda de l'Hipermercat “Simply”, a uns 200 metres tenim una altra 

rotonda que ens indica Elizondo a la dreta juntament amb l'indicador del poble d'Irurita i Arraioz. Heu 

d'agafar aquesta sortida, no seguiu la variant perquè encara no hi ha sortida oberta al poble d'Elizondo.  

Un cop a Elizondo, passada l'església, agafeu a la dreta l'indicador que assenyala BEARTZUN. A partir 

d'aquí i per arribar al caseriu Urruska han de fer 10 quilòmetres, que venen a ésser uns 20 minuts 

aproximadament, per una bonica carretera de muntanya la qual està senyalitzada amb ratlla blanca als 

costats, durant 6 Km.  

Passat aquest primer indicador de Beartzun (al costat dels contenidors) i una vegada que hagueu passat 

un pont us trobareu amb el primer indicador de casa rural. Una mica més endavant veureu el següent que 

hi posa CR Urruska 4 Km.  

La carretera s'estreny i augmenten les corbes (recordi, està entrant als Pirineus). En arribar al Km. 8 

(Urruska 2 Km.) el camí es fa més bonic, i podem gaudir de l'entorn on ens trobem: ens trobarem envoltats 

de frondosos boscos. Cal que tinguin en compte que en un moment donat pel camí hi poden trobar 

diferents animals domèstics. Continuïn per la carretera que acaba al mateix caseriu.  

SALUTACIONS i BON VIATGE!!! 

 L'hora d'arribada és de 5 a 8 de la tarda. SIUSPLAU, prego que ens truquin el dia abans de la seva 

arribada per a confirmar l’hora i el sopar.  

 NO ADMETEM ANIMALS / NO ESTÀ PERMÈS QUE FUMEU A LA CASA. 

 NOMÉS ADMETEM TARGETES DE CRÈDIT A PARTIR DE  QUANTITATS SUPERIORS A 250€. 

www.urruska.com 


