
IRRISARRI 
LAND
UDALEKUAK
2023 6 egun eta 5 gau

8 esperientzia aukeran

1. Multiekintza 
2. Bike 
3. Disc Golf 
4. Hiriko Dantzak 
5. Chef 
6. English
7. Surf
8. Gitarra

https://youtu.be/8_6f_yqGPIY
https://www.irrisarriland.com/eu/ikastetxeak-eta-udalekuak/udalekuak/


NORBERAREN 
NEURRIRA 
DISEINATUTAKO 
UDALEKUAK

Egunean zehar bi orduz 
aukeratu duten diziplina egiteko 
denbora izango dute eta 
arratsaldeetan parkeko ekintza 
guztiez gozatzeko aukera izango 
dute: tirolinak, jolastokia,  
zaldi-ibilbideak, Disc Golf-a, 
uretako jolasak…

ETXEAN BEZALA 
EGONGO DIRA

IrriSarri Land-eko lan-taldea familia 
handi bat da; izan ere, begirale 
taldeak 9 urte baino gehiagoko 
esperientzia du udalekuetan. 
Etxeko tratua emanez, haurrak gure 
familiaren parte izatea  
nahi dugu.

NATURAREKIN 
BAT

Natura arnastu eta sentitzen da 75 
hektarea zabaletan.



Beti monitore 
batekin
10-12 haur bakoitzeko begirale 
bat izatea bermatzen dugu. 
Gainera, parkea mugatuta 
dago, hau da, ez dago bakarrik 
ateratzeko aukerarik.

Zein 
adinetarako 
dira udalekuak?
7 urtetik 13 urtera bitarteko 
haurrentzat eta 14 urtetik 16 
urtera bitarteko gazteentzat.

Zenbat 
denbora 
irauten du?
6 egun eta 5 gau.

8 esperientzia 
daude aukeran
MultiEkintza, Bike, 
Disc Golf, Chef, 
Dantza urbanoa, 
English, Surf eta 
Gitarra.

Zuk aukeratzen 
duzu hizkuntza
Euskara/gaztelania ia 
txanda guztietan (English 
esperientzian izan ezik).

Etxeko 
janaria (Km0)
Lurreko produktuekin 
etxean egindako menuak.

Oparia
Parte-hartzaile guztiek Baxi 
Natura VIP txartela jasoko dute 
denboraldi osoan nahi adina 
aldiz etortzeko.



Logelak
Unisex logelak 
10 urtera arte. 
11 urtetik aurrera 
haurrak sexuaren 
arabera bereiziko 
ditugu logeletan.

Talde hauek hezkuntza irizpide 
hauek jarraituz sortzen dira
• Adina: Adin desberdinetako bi anai-arreba edota lagun etortzen badira, 8 eta 12 urtekoak adibidez, ezin izango dira jarduera talde 

berean egon.

• Lagun kopurua: adin bereko 2-5 lagunek izena ematen badute, jarduera-talde berean egongo direla ziurtatzen dugu. Sei lagunetik 
gorako talde batean izena ematen badute, bi jarduera-taldetan banatuko dira, lagun berriak ezagutu eta haiekin harremana izan 
dezaten. Hala ere, logela berean egon ahal izango dira eta talde ezberdinak elkartzen diren jarduerak partekatuko dituzte.

• Logelak: 11 urtetik aurrera, lagunek logela partekatu ahal izango dute sexu berekoak badira.

• Hizkuntza: Lagunek udalekuetan hizkuntza desberdinetan izena ematen badute, talde desberdinetan egongo dira.

• Esperientzia: Lagunek esperientzia desberdinetan izena ematen badute, talde desberdinetan egongo dira.

Hizkuntza
Hautatzen den hizkuntza beti 
bermatuko da, salbuespen 
hauekin: Amaierako Festa, 
Joko Handiak, Gaueko 
Jarduerak... Bertan, neska-
mutil guztiak elkartuko dira 
talde osoa aberastuz.

Lagunak
Zure semea edo alaba 
udalekuetara lagunekin 
etortzen bada, jakinarazi 
iezaguzu izena emateko 
galdetegian.
12 umeko taldeak sortzen 
dira begirale bakoitzeko, 
legeak dioen bezala.

Ohiko galderak

Argazkiak
Talde bakoitzaren 
argazki bakarra 
jarriko da egunero.

Hala ere, udalekuetan taldeak une askotan elkartzen dira (jantokia, gaueko jarduera, proba-jokoak, zuzendutako denbora librea…).



MultiEkintza1
Bertako naturan murgiltzeko, kirol 
diziplina anitzak praktikatzeko eta 
abenturaz nonahi gozatzeko aukera ezin 
hobea. 

Multiekintza batzuk aipatzearren: 
tirolinak, arborismoa, laser tag-a, zaldiak 
eta ur-jokoak, baita parkean dauden sei 
ibilbideak eta zubi tibetarra, besteak beste.

Txanda aukeratu: euskaraz ala gaztelaniaz

Xabier Legorburu
Arduraduna

Prezioa: 335€



Bike2
Txanda aukeratu: euskaraz ala gaztelaniaz

Borja Rodriguez
Arduraduna

Prezioa: 

• 2 ordu egunean Bike egiten: 379€
• 4 ordu egunean Bike egiten: 399€ (7-13 urte) 

/ 442€  (14-16 urte)

* Bizikleta edo/eta ekipamendua alokatzeko 
aukera eskaintzen da.

Bike edo txirrindularitza gustatzen 
zaien haur eta gazteek badute 
zer gozatu. Bizikletaren gainean 
pasatzen dituzte egunak teknika 
ikasiz, eta Pumptrak, Dirt Park eta 
pistak erabiliz. 

Parkean dagoen bike tailerrean ere, 
bizikletaren mekanika ikasiko dute, 
matxurak konpontzen ikasiz.



Disc Golf3
Disc Golf-ean ikasi eta praktikatzeko 
aukera paregabea, IrriSarri Land-en 
bertan dagoen 18 saskiko zelaian (EAE 
eta Nafarroako lehen Disc Golf zelaia). 
Gainera, txapelketa bat ere antolatuko da.

Txanda aukeratu: euskaraz ala gaztelaniaz

Mikel Ibarrola
Arduraduna

Prezioa: 379€



Hiriko Dantzak4
Dantza urbanoaren erritmoekin 
mugitzeko proposamena: hip-hop, break 
dance, gimnastika akrobatikoa,  
jazz eta dantza garaikidea, musika 
tailerra, … IrriSarri Land-eko abesti 
ofizialaren koreografia ere landuko dute.

Rebeca Aranzadi 
(Academia Rebeca)
Arduraduna

Prezioa: 379€

Euskaraz ala gaztelaniaz (baina hiriko dantzei dagokien 
eguneko bi orduko jarduera gaztelaniaz izango da).

Txanda aukeratu: euskaraz ala gaztelaniaz



Chef5
Errezeta berriak sukaldatzeko 
ikasteko prest al zaude? Bai, chef! 
Egunero plater berriak egiten ikasiko 
dute, egindakoa dastatu eta hobetu, 
chef baten eskutik.

Teresa Gil
Arduraduna

Prezioa: 379€

Euskaraz ala gaztelaniaz (baina Chef jarduerari  
dagokioen eguneko bi orduak gaztelaniaz izango da).

Txanda aukeratu: euskaraz ala gaztelaniaz



English6
Konturatzeke ingelesez hitz egin,  
hori da esperientzia honek 
eskaintzen duena. Ingelesez 
mintzatu eta hizkuntza horretan 
lagunak egin, naturaz gozatu eta 
abentura berriak bizitzea.

Aritz Ugarte  
(ama hizkuntza ingelesa)
Arduraduna

Prezioa: 379€



Surf7Txanda aukeratu: euskaraz ala gaztelaniaz

Lehen olatuak surfeatu edo teknika hobetzeko 
aukera, naturaz gozatu eta ingurunea ezagutzen 
duten bitartean.

Parkean egunero egingo diren jarduera guztiez 
gain, Hendaian bi surf-arratsalde izango dituzte. 
Horietan, surfean trebatu ez ezik, beste balio 
batzuk ere ikasiko dituzte, hala nola ingurunea 
ezagutzea eta natura errespetatzea.

Jonathan San Miguel (Central Surf)
Arduraduna

Prezioa: 457€



Gitarra8 Txanda aukeratu: euskaraz ala gaztelaniaz

Instrumentuak hamarkadetan zehar 
gure gizartean izan duen eragina modu 
dibertigarri batean ikasteko aukera, 
euskal eta munduko musika desberdinak 
ezagutuz.

Beraiek aukeratutako eta maila guztientzat 
aproposak diren bi abesti ikasiko dituzte 
eta azkeneko gauean beste udalekuetako 
umeen aurrean aurkeztuko dituzte.

Aritz Ugarte  
Arduraduna

Prezioa: 379€

* Gitarra etxetik ekarri behar da.



MULTI- 
EKINTZA

BIKE

Uztailak 30 - Abuztuak 4 346€ 442€*

* BIKE: 4 egun, 2 ordu egunero Bike egiten: 379€ / 4 egun, 4 ordu egunero Bike egiten: 365€ (7-13 urte) 

* BIKE: 4 egun, 4 ordu egunero Bike egiten

Aukeratu zure txanda!TXANDA ETA TARIFAK

AUTOBUSA

IRUÑEA eta DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN 27€

BILBO eta VITORIA - GASTEIZ 45€

MULTI- 
EKINTZA BIKE* DISC

GOLF
HIRIKO 

DANTZAK
CHEF ENGLISH SURF GITARRA

Ekainak 25 - 30 335€ 379 €/ 
399€ 379€ 379€

Uztailak 2 - 7 335€ 379 €/ 
399€ 379€ 379€ 457€

Uztailak 9 - 14 335€ 379 €/ 
399€ 379€ 379€

Uztailak 16 - 21 335€ 379 €/ 
399€ 379€ 379€

Uztailak 23 - 28 335€ 379 €/ 
399€ 379€ 379€

Uztailak 30 - 
Abuztuak 4 335€ 379 €/ 

399€ 379€

Abuztuak 6 - 11 335€ 379 €/ 
399€ 379€

Abuztuak 13 - 18 335€ 379 €/ 
399€ 379€

7--13 
 
urte 14--16 

 
urte

(25 PLAZA)

(25 PLAZA)

https://www.irrisarriland.com/eu/ikastetxeak-eta-udalekuak/udalekuak/


TALDEA
ZUZENDARITZA ETA 
KOORDINAZIOA
Oihana Iglesias, Xabier Sanchez eta 
Ane Bengoetxea

CHEF-A
Teresa Gil

NUTRIZIONISTA
Tania Gonzalez  

UDALEKUETAKO 
ARDURADUNA
Mikel Ibarrola

KONTAKTUA
MIKEL IBARROLA
IrriSarri Land Udalekuetako 
arduraduna.

IGANTZI / NAVARRA
T. +34 948 928 922 / 620 379 642  
E. udalekuak@irrisarriland.com
irrisarri land.com
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