TARIFAK

NOLA IRITSI?

Beheko solairuko zona (erabilera
anitzekoa, bertako aretoak erakusketak
egiteko edo aperitiboak hartzeko
erabiltzen dira):

Egun
erdia

Egun
osoa

Pedro Ziga aretoa
Lamien aretoa
Bidasoa Erreka aretoa

180 €
60 €
40 €

300 €
90 €
60 €

DONOSTIA /
SAN SEBASTIAN
BILBAO/
BILBO
VITORIA /
GASTEIZ

BAYONA / BAIONA
IRÚN

N-121-A

BERTIZ
PAMPLONA /
IRUÑA

LOGROÑO
HUESCA

SUNBILLA
SORIA

BERTIZ

ZARAGOZA

ELIZONDO
OIEREGI
DONEZTEBE/
SANTESTEBAN

Gelak (lehen solairua eta bigarren solairua):
Lorategi Historikoa gela
Micheto de Bertiz gela
Basoaren gela
Aizkolegi gela
Dorotea Fernandez aretoa
Areto guztiak erreserbatzea

100 €
100 €
100 €
100 €
315 €

210 €
210 €
210 €
210 €
440 €

1.100 €

1.800 €

N-121-B

ORONOZ/ MUGAIRE

MADRID

IRURITA

N-121

Bertizko Jaurerria Natur Parkea, Oieregiko barrutian, ongi komunikaturik dago N-121
errepidearen bidez. Iruñetik 45 Km-ra dago, eta Irunetik 35 Km-ra. Oronoz-Mugairi herritik egin
beharra dago, Bidasoa errekaren gaineko zubia pasatuta.
Ekipamenduak eta zerbitzuak
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BEZa ez dago barne (%18)
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JAUREGIKO ARETOAK ERABILTZEKO ARAUAK
Jauregiko aretoak erabiltzeko erreserba eskatu nahi izanez gero, dokumentazioa
ekitaldia egin baino 2 aste lehenago eman behar da, gutxienez.
Parkearen ordutegian daude erabilgarri Jauregiko aretoak (ikusi atzeko aldea).
Eskaria egiten duenak honako ardura hauek hartzen ditu bere gain:
- Uneoro errespetatzea erreserbatutako ordutegia.
- Uneoro errespetatzea Jauregiko arauak, baita Parkekoak ere.
- Aretoa ekitaldia egin baino lehen zegoen bezalaxe uztea.
- Aretoan jarduera egin bitartean gerta daitezkeen kalteak, erabiltzeagatik edo
bere mantentze-lanean axolagabe jokatzeagatik.
- Uneoro beharrezkoak diren argiak besterik ez erabiltzea, beharrezkoak ez
direnak itzalita.
- Pertsona arduradun bat izendatzea; horrek, ekitaldia egin bitartean, ordezkaritza
lana eginen du Jauregia kudeatzeko langileekin solaskide gisa dena koordinatzeko
eta antolatzeko, eta aretoak erabiltzeko arauak betetzen direla zainduko du.
Oro har, debekaturik dago ibilgailu motordunak ibiltzea Parkearen barnean.
Areto bat erabiltzeko baimena izateak ez dakar berekin eskaria egin duenak
gune pribatuak erabili ahal izatea. Ez da baimenik ematen telefonoak edo bulego
materialak (fotokopiagailua, faxa, eta abar) erabiltzeko, ezta aretotik kanpo egon
daitekeen bestelako zerbitzurik ere.
Abenduaren 26ko 28/2005 Legearekin bat, debekatuta dago erretzea Jauregi
osoan.
Parkeko Zuzendaritzak bere egiten du harrera eskubidea; halaber, aretoaren
erabilera bertan behera gera daiteke eskaria egin duenak modu desegokian
erabiltzen badu. Bestalde, ekitaldiaren publizitateari buruzko baldintzak ezarriko
ditu.
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ORONOZ - MUGAIRE
ORONOZ - MUGAIRI

OIEREGI

IRÚN N-121-A
IRUN

PAMPLONA
IRUÑA

Bitarteko guztiekin,
zure bilkura, jardunaldi eta
ekitaldiak ingurune paregabean
egiteko

1. Aparkalekua 2. Informazio eta Harrera Zentroa 3. Harrera egiteko eta sarreren salmenta etxola 4. Jostalekua 5. Askaltoki estalia eta errelekua 6. Lorategi Historiko-Artistikoa
7. Lorategi Botanikoa 8. Naturaren Interpretazio Zentroa 9. Jauregia. Erakusketa aretoa
Ordutegi orokorra
Hona hemen harrera pertsonalizatuaren
ordutegia Parkean: udan, 10:00etatik
20:00etara, eta, neguan, 10:00etatik
18:00etara. Egunero, abenduaren 24an
eta 31n izan ezik (10:00etatik 14:00etara).
Urtarrilaren 1ean eta 6an, eta abenduaren
25ean itxita dago.

BERTIZKO JAUREGIA
BATZAR GUNEA

Nafarroako Gobernua
Landa Garapeneko eta
Ingurumeneko Departamentua

TM

PEFC/14-38-00050

Bertizko Jaurerria Natur Parkea
31720 Oieregi (Nafarroa) Tel.: (+34) 948 59 24 21 - Faxa: (+34) 948 59 24 22
cinberti@cfnavarra.es www.parquedebertiz.es

JAUREGIA

BANAKETA

ERABILTZAILEAK

Bertizko Jaurerria Natur Parkeak, bere
ekipamenduen artean, Jauregi bat du.
Pedro Ciga eta Dorotea Fernandez
senar-emazteen garai bateko etxebizitza
horrek bestelako eginkizunak ditu egun:
topaketak, bilkurak, kongresuak eta
prestakuntzako jarduerak egiteko lekua da.

Beheko solairua:

Edozein pertsonak, enpresak eta
erakundek, publikoa edo pribatua
izan, egin dezake erreserba.

Gainera, eraikin historiko horrek bi
erakusketa areto ditu beheko solairuan;
han, hainbat lan erakusten dira, natura
ingurunearekin edo kulturarekin
erlazionatutakoak.

EZAUGARRIAK
Non dagoen eta nola iritsi:
Parkearen barnean dago Jauregia,
Lorategi Historiko-Artistikoaren barnean.
Autoz edo autobusez aparkalekuraino
joaten ahal da, eta handik oinez Lorategi
Historiko-Artistikoraino iristen da; horren
barnean dago Jauregia.

- Erabilera anitzeko hiru gela:
- Pedro Ciga aretoa
- Lamien aretoa
- Bidasoa Erreka aretoa

Lehen solairua:
- Lorategi Historikoa gela:
35 pertsonarentzat
- Micheto de Bertiz gela:
25 pertsonarentzat

Bigarren solairua:
- Dorotea Fernandez aretoa:
90 pertsonarentzat
- Basoaren gela:
25 pertsonarentzat
- Aizkolegi gela:
25 pertsonarentzat

Zerbitzuak:
- Igogailua
- Fotokopiagailua eta faxa 		
(salbuespenezko zerbitzua)
- Interneterako sarrera. Wi-fi gunea
- Ikus-entzunezko baliabideak:
- Kanoia eta ordenagailu 		
eramangarria
- Gardenkiak proiektatzeko 		
gailua
- Proiekzio pantaila
- Papelógrafo
- Arbelak
- Mahaiak, aulkiak, euskarri-		
paletarekin edo gabe.
- Haririk gabeko mikrofonoak 		
(Dorotea Fernández aretoa)

ESKATZEKO
PROZEDURA
Eskaria, behar bezala beteta, posta
elektronikoz, faxez edo posta
arruntez bidal daiteke Natur Parkeko
bulegoetara. Eskaria egiteko eredua
Jauregiko bulegoetan duzu eskuragarri
(gavr.odbertiz@gavrn.com), baita
Parkeko webgunean ere.
Parkeko Zuzendaritzak eskaria
onartuta, interesatuak aurrekontu
osoaren %25 sartuko du kontu
batean, konturako abonutzat joko
dena (ordaindu behar ez dutenak
izan ezik). Horrela, kontuan egindako
ordainketaren fotokopia bidali beharko
da Jauregiko bulegoetara –posta
elektronikoz, faxez edo posta arruntez–
prozedurak jarraitu ahal izateko.
Ordainketaren fotokopia jasota,
eskatzaileari erreserba egina dagoela
baieztatuko zaio mezu baten bidez.
Gainerakoa (zenbateko osoaren eta
sartutako diruaren arteko aldea)
ekitaldia baino hiru egun lehenago
sartu behar da kontuan. Eskatzaileak
ordainketa horren fotokopia ere
bidaliko du Jauregiko bulegoetara.
Fidantza ez da itzuliko...
Erreserba ezeztatzen bada
erreserbatutako data iritsi aurreko
hamabosgarren egunetik aurrera.

Ordaindu behar ez dutenak:
Nafarroako Gobernuko
Departamentuak eta euren sozietate
instrumentalak.
Parkeko Zuzendaritza interesgarritzat
jotzen dituen eskari guztiak, garapen
iraunkorraren edo ingurumenaren
arloan.

Jauregiko bulegoak:
Bertizko Jaurerria Natur Parkea,
31720 Oieregi (Nafarroa)
Tel.: 948 59 23 87
Faxa: 948 59 24 23
Posta elektronikoa: gavr.odbertiz@gavrn.com
Webgunea: www.parquedebertiz.es

