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BAZTAN ABENTURA PARK 

Tirolinak, arroil-aquapark naturala, penduloaren jauzia, ferrata bidea 

(Ekintzak aldez aurretik erreserbatu behar dira) 

kokapena: Beartzun auzoa, 31.700 Elizondo (Nafarroa) 

 Tirolina erraldoiak (Canoping): 300-460 metro luzerako 4 tirolinaz osaturiko zirkuitua. 120 

metroko alturan daude. Ikuspegi zoragarriak. Nagusi eta haurrei zuzendua (8 urtetik 

aurrera). 

 Tirolina txikiak (Canoping): 40-45-50 eta 65 metro luzerako 4 tirolinaz osaturiko zirkuitua. 20 

metroko alturan daude. Haurrei zuzendua (4 urtetik aurrera). 

 Arroil-aquapark naturala: Aquapark natural bat da, bertan txirristak, saltoak, ferrata bide 

bat eta rapelak daude. Nagusi eta haurrei zuzendua (8 urtetik aurrera). 

 Ferrata bide handia (200 metro): Bearzungo arroilatik lehenengo tirolinara igotzen da 

segurtasun osoz "linea de vida continua" baten bidez. Ikuspegi zoragarriak. Nagusi eta 

haurrei zuzendua (8 urtetik aurrera). 

 Mega penduloa: Salto ikusgarri bat egiteko aukera. Plataforma 100 metroko alturan 

kokatuta dago. (15 urtetik aurrera). 
 Ibilbideak: Zonaldean ibilbide erakargarriak daude. 

Parkean ekintzetaz gain Parking-a, harrera gunea, aldagelak, komunak, askaldegiak etb.       

daude.  

Ekarri beharreko materiala: Arropa eta oinetako erosoak. Arroil-aquapark egiteko: 

Bainujantzia, toalla, bustitzeko zapatillak eta aldatzeko barruko arropa. 
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BERTIZ ABENTURA PARK 

Zuhaitzen arteko zirkuituak eta Paintball 

(Ekintzak aldez aurretik erreserbatu behar dira) 

Kokapena: 31.793 Narbarte (Nafarroa) 

 Zuhaitzen arteko zirkuituak: Nagusi eta haurrei zuzendua (3-4 urtetik gora). Zailtasun 

ezberdinetako ibilbideak daude (horia, berdea, gorria, urdina eta beltza), 60 joko baino 

gehiago eta 6 tirolina. Merkatuko segurtasun sistema berrienak ditu, “Bizitzako lerro jarraia” 

izenekoa hain zuzen. 

 Paintball: Nagusiendako. Basoan dago, taldea bitan banatzen da eta jolas ezberdinak 

egiten dira. Ekarri beharreko materiala: Arropa erosoa, mendiko botak, eskuxorroak 

(eskuak babesteko) eta lepokoren bat.  

          

 

 

BIDARRAI 

Rafting, Canoraft, Hidrospeed 

(Ekintzak aldez aurretik erreserbatu behar dira) 

Kokapena: Errobi erreka Bidarraien. 

 Rafting: Gidari profesional batek gidatutako baltsa baten bidez 5 km.tako jeitsiera. 
Baltsa bakoitzan 8 pertsona jeitsi daitezke. Nagusi eta haurrendako (8 urtetik gora).  

 Canoraft: 5 km.tako jeitsiera 2 pertsonendako baltsa batean. Nagusi eta haurrendako (12 

urtetik gora).  

 Hidrospeed: Erreka jeitsi ur trineo eta aleten laguntzarekin.  

Ekarri beharreko materiala: Bainujantzia, toalla, bustitzeko zapatillak eta aldatzeko barruko 

arropa. 
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UR BIZIAK: Errobi errekan Bidarraien (Frantzia) 1 – 10 lagun + 10 lagun 

Rafting-a (II-III maila) 35,00 30,00 

Rafting-a familientzat  27,00 26,00 

Hidrospeed (II-III maila)  35,00 30,00 

Canoraft ( II-III maila)  35,00 30,00 

Aurreko bi ekintza 62,00 58,00 

BERTIZ ABENTURA PARK:   

31.793 Narbarte (Nafarroa) 
1 – 10 lagun + 10 lagun 

Soka zirkuitoak (+ 18 urte) 22,00 20,00 

Soka zirkuitoak (+18 urte) 18,00 17,00 

Paintball (+ 16 urte). 300 bola. 32,00 30,00 

Soka zirkuitoak + Paintball 50,00 48,00 

BESTE AUKERAK 1 – 10 lagun + 10 lagun 

Rafting + Paintball 62,00 57,00 

Rafting + Bertiz Abentura Park 
 

51,00 47,00 

Piragua Bidasoa errekan 26,00 23,00 
 

*Ureko ekintzetarako ekarri behar da: Bainu jantzia, bustiko diren oinetakoak eta toaila. 

Ezinbestekoa igeri egiten jakitea 

   INFORMAZIO eta ERRESERBAK 

BKZ Nafarroa Abentura 

Tel.: 948 59 23 22/ 646 75 57 60 

bkz@navarraaventura.com  www.navarraaventura.com 

(Aldez aurretik erreserbatu behar da) 

BAZTAN ABENTURA PARK 

(Bearzun auzoa, km. 3, 31.700 Elizondo) 

Haur eta 

gazteak 

(-18 urte) 

 

Nagusiak 

 

 

Tirolina txikiak (+ 4 urte) 17,00  

Tirolina handiak (+ 8 urte) 17,00 20,00 

Ferrata handia (+8 urte) 17,00 20,00 

Arroil aquapark naturala (+ 8 urte) 23,00 25,00 

Pendulo handia (+ 15 urte) 30,00 40,00 

Ferrata handia + Tirolinak 30,00 35,00 

Tirolinak + Arroil  aquapark naturala 35,00 40,00 

Tirolinak + pendulo handia 40,00 50,00 

Arroil  aquapark naturala + pendulo handia 45,00 55,00 

3 ekintza 53,00 65,00 

4 ekintza 62,00 72,00 

Prezio bereziak: 

Famili ugaria eta Baztangoendako: %10eko deskontua 

mailto:bkz@navarraaventura.com

