
ArtAzA
kanpina
Natura errespetatzen 

duen turismoa

Xarma bereziko leku batean gaude,
artadi eta pagadi amaigabeez inguratuta,

Urbasa azpian, Urederra iturburu  
zoragarriaren ondoan.

Ongi etorri gure ondora!

Plazer nordikoak negurako
Sauna finlandiarra eta bainu beroa
Zer hoberik neguko hotzari aurre egiteko sauna 
finlandiar bat baino? Are gehiago, alboan ur beroko upel 
bat eta barbakoa estali bat izanez gero!

Solariuma eta bainu freskagarria uda parterako
Eta eguzkia atera orduko, zer hoberik itzal pixka bat,
bainu freskagarria eta etzanda egoteko hamaka batzuk 
baino? Utzi eguzkiari ferekatzen, hartu atseden, on 
egingo dizu eta!

Taberna-jatetxea
Enbor naturalez eta mimo handiz  
egindako eraikin honek ez zaitu hotz utziko.
Ez dago luxu handirik, etxe giroko janariak baizik.
Baita bidezko merkataritzako produktuak ere.
Hemen luxua leku zoragarri honetan jatea da.
Ongi etorri eta on egin!

Alojamendua
Ohean lo egin nahi baduzu, aukera zabala dugu 
eskaintzeko: 4 literaz osatutako aterpetxea (Ilargi 
txokoa deitzen diogu), 2 lagunentzako etxolak,  
5 plazako karabana bat, 3-7 lagunentzako  
etxe-bungalowak eta 9-13 lagun har ditzakeen 
eraikina (Eguzki etxea, alegia).

Yurta modernoa
Mongoliako yurta tradizionaletatik hartu dugu inspirazioa.
Geure klima eta beharretara moldatu dugu…
Eta hemen duzu emaitza: espazio biribil, ireki eta ederra.
Dantza, tai-chi edo yoga egiteko, hitzaldiak emateko, 
eskulanetarako, ospakizunak antolatzeko…
Zuk nahi edo behar duzunerako!



  Ez da posible!
  Ezagutu al duzu
    antzekorik?

Ametsetako lekua,  zure utopiak
    errealitate
                bihurtzeko

Eskuz egindako etxeak… Inongo sare elektrikora 
konektatu gabe, energia berriztagarriz hornitzen 
den kanpin bat… Masifikazio zaratatsuetatik urrun, 
naturaren bihotz-bihotzean, Urbasa eta Urederra 
zoragarrien magalean, Lizarrako hiri kitzikagarritik 
hurbil…

Mendiaz, basoaz eta edertasunaz gozatzeko leku bat, 
oinez, bizikletaz edo sokatik zintzilik… Lainoen 
gainean, edo lur azpian, ama-lurraren sabelean, 
musikaz, kulturaz edo naturaren isiltasunaz 
gozatuz... Zeuk nahi duzun bezala!

Eta urrun joan gabe, urrutiko plazer naturalak 
eskura… Finlandiatik ekarritako osasun iturri 
paregabeak: upel itxurako sauna bitxiak, Laponiako 
kota bat, eta ur beroko upel gozagarria, dena Ipar 
Europako zurez egina.

Ez duzu hemen jendetza handirik aurkituko. 
Jendearekin beste modu batera egoteko leku 
aproposa duzu: topaketak egiteko, ikastaroak, 
erretiroak, kultur eta elkartasun jarduerak… 

Bai, bestelako turismo bat egiteko lekua da hau, 
naturarekiko eta besteekiko errespetuzkoa,  
aztarna ekologiko txikia utzita.

Zein da zure ametsa? Zein zure utopia? Mundu 
garbiago, orekatuago, bidezkoago bat? Elkartasuna, 
ekologia, oreka pertsonala, kultur aberastasuna? 

Hala bada, jakinaraz iezaguzu, eta elkarrekin saia 
gaitezke zure ametsa errealitate bihurtzen…

Guztiontzako leku irekia 
    izan nahi duen 
             espazio berezia…
Gizartean denetariko pertsonak bizi gara. Denok gara 
desberdinak, eta denok berdinak duintasunez. 

Beraz, gure ateak guztiontzat zabalik nahi ditugu.

Mugikortasunaren aldetik ere ahalik eta oztopo 
gutxien izango duen espazio bat sortzen saiatu gara. 

Lau etxe handi prestatu ditugu sarbide zabalekin,  
koskarik gabe, guztiok izan ditzagun oztopo gutxiago 
naturaz gozatzeko.

Zatoz, eta gozatu naturaz 
              ingurumena zainduz
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Alojamenduak Prezioa 

Litera (bainugelakin)
5 lagunentzako karabana (2 lagun): 
   ohe gehigarria:
3 lagunentzako logela (2 lagun): 
   ohe gehigarria:    
3 lagunentzako etxea (2+1):  
   2 lagun 
   plaza gehigarria:    
5 lagunentzako etxea (4+1):  
   4 lagun 
   plaza gehigarria:    
7 lagunentzako etxea (4+3): 
   4 lagun 
   plaza gehigarria:     
13 lagunentzako etxea (9+4):  
   6 lagun  
   ohe gehigarria:     

13,20  
27,50 

11
38,50  

11 
 

48,40  
17,60 

 
96,80  
17,60 

 
96,80  
17,60

 
145,20     
17,60 

Finlandia txokoa Prezioa 

Sauna eta bainu beroa
Espazio osoa taldeentzat (3 ordu)
Barbakoa – Laponiako kota
Udako terraza eta bainu freskoa
Erreserbak: 656 714 841

10 /lagun
80  (min.)

15 /h
2 /h 

Artaza kanpina
Artazako errepidea, 1. km

31272 Artaza - NAFARROA

ArtAzA
kanpina

  www.campingartaza.com    info@campingartaza.com
Jatetxea: 948 53 95 51 

Harrera eta erreserbak: 646 957 225 
(9:00 - 13:00 eta 5:00 - 7:00)

Urte osoan zabalik

TARIFAK


