
Plaers nòrdics
Sauna finesa i banyera calenta per a l’hivern
Per enfrontar-te al fred no hi ha res de millor que una 
sauna i un bany d’aigua calenta, a més a més de la 
barbacoa, on podràs escalfar-te també per dins.

Solàrium i bany refrescant per a l’estiu
I quan el sol escalfa, què hi ha de millor que una mica
d’ombra, una banyera refrescant i unes gandules
para relaxar-te gaudint de les carícies del sol.

Bar restaurant
La construcció artesanal i la cura amb què es va bastir 
fan d’aquest espai una cosa única, personal, amb un 
encant especial, on podràs gaudir de menjars i begudes  
exceŀlents, i també de productes de comerç just. No hi ha 
luxes superflus. El luxe és el fet de poder menjar sa i ben 
de gust en un entorn incomparable.

Allotjament
Tenim una àmplia gamma d’allotjaments amb llit,
des de les lliteres individuals (4 places) fins a la cabana 
més àmplia, per a 9-13 persones.
L’oferta inclou lliteres (Ilargi Txokoa), caravana de 5
places, habitacions-cabana, cabanes fins a 7 places i 
l’Eguzki Etxea, una casa amb capacitat fins a 13 places.

Iurta moderna
La iurta és un espai ampli i diàfan per a activitats
múltiples: celebracions, festes, danses, xerrades, ioga,
tai-txi, treballs d’artesania, cursos, etc.
La nostra iurta està inspirada en les tradicionals
de Mongòlia, però adaptada al nostre clima i fent servir
materials nobles (fusta, llana i tèxtils).
 

Un indret amb un encant especial,
enmig de la natura, envoltats d’alzinars i fagedes,

al costat del Parc Natural d’Urbasa  
i Reserva Natural del Nacedero del Urederra
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Allotjaments Preu ( )

En llitera, amb lavabo
Caravana (2 pax): 
   plaça supl. (fins a 3)
Habitació-cabana (2 pax): 
   llit supletori   
Cabana 2-3 pax (2+1):
Cabana 4-6 pax (4+2):
Cabana 7-8 pax (4+4): 
Cabana 9-13 pax (9+4):
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180-236

Espai Finlàndia Preu ( )

Sauna i bany exterior
Grups “a la carta” (3 hores)
Barbacoa-cabana de Lapònia

10/12   
80 - 140 
15 /h

Càmping Artaza
Carretera de Artaza, km 1

E-31272 Artaza (NAvArrA) 

T’imaginaves
       que fos possible
un lloc com aquest?

Un indret de fantasia 
      on convertir els teus      
   somnis 
                 en realitat

Cabanes artesanals de fusta, un càmping que 
funciona amb energies renovables, un entorn 
privilegiat, al costat del Parc Natural d’Urbasa i 
Reserva Natural del Nacedero del Urederra, prop de 
l’Estella medieval i cultural.

Un indret ideal per passejar per la muntanya, a 
peu o amb bicicleta, per practicar l’escalada o  
l’espeleologia, per descansar enmig de la naturalesa, 
gaudir de la música i de la cultura.

Un indret per gaudir dels plaers naturals de 
Finlàndia, perquè hi ha un espai amb dues saunes 
fineses, una kota de Lapònia i una banyera exterior 
d’aigua calenta, tot construït amb fusta nòrdica.

Un indret per fer-hi trobades, cursos, recessos, 
activitats culturals, campaments…

Produïm la nostra pròpia energia renovable, 
bàsicament amb plaques solars i un molí de vent.

Tens inquietuds que et mouen a fer d’aquest món 
un lloc més habitable, més net, més solidari, amb 
més pau? Nosaltres també. Tens projectes solidaris, 
ecològics, de creixement personal?

Explica’ns-ho, i junts procurarem fer-ho realitat.

Un indret on tots hi cabem
Hem procurat facilitar accessos per a persones
amb discapacitats a tot el recinte.
Hi ha quatre cabanes bungalou amb accessibilitat
adaptada per tal que les persones amb mobilitat
reduïda trobin menys obstacles
per gaudir de la natura.

T’esperem...
    i esperem que en gaudeixis
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  www.campingartaza.com    info@campingartaza.com
Bar restaurant: 948 53 95 51 

Recepció i reserves: 646 957 225 
(9:30 - 13:30 i 17:30 - 19:30)

Obert tot l’any
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