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Katalogo honetan adierazitako TOP esperientzia
guztiek aldaketak edo eguneratzeak izan
ditzakete, eta, beraz, gomendagarria da,
horietako bat aukeratu aurretik, eta ordutegiei
eta prezioei buruzko informazioa jasotzeko,
webgunean kontsultatzea:

www.euskaditurismoa.net

20KOS
Euskal

TAL
DEA

4

16

26

36

4

44
52

Itsasoaren kultura
Itsasoa, Euskadiren
historiaren lekuko eta
protegonista

16

Itsasoaren zaporea
Gure errezeta marinelak
dastatzearen plazerra

20

Euskal hondartzak
Erregina, pintore eta
poetek hautatuak

26

Natura eta itsasoa
Ametsetako fusio bat

36

Kostalde Aktiboa
Emozioak bakoitzaren
gustura

42

Ezinbestekoak

44

Ibilbidea kostaldean
Touring

52

Ekitaldiak
INFO praktikoa

Itsasoaren kultura

Itsasoa,

Euskadiko
historiaren lekuko eta
protagonista

4

EUSKADI

E U S K A L

Euskal kostaldeko herri
eta txoko guztiak daude
itsasoaren moldera eginak.
Gustura ezagutuko dituzu
paisaia aberats eta anitz
hori baldintzatu duten
faktore ugariak, ez baitaude
bi enklabe gauza bera
iradokitzen dutenak

k

antauri itsasoak mila urteko

eragina izan du paisaietan
nahiz bertako jendearengan.
Aukera izango duzu ikusteko
kostaldeko biztanleen eta barrualdekoen arteko aldeak oso nabarmenak
direla, barrualdean nagusiki nekazaritzan eta abeltzaintzan jarduten baitute.
Antzinan, familia osoak bizi ziren
itsasoak ematen zuenarekin... gizonak,
gazteak eta helduak, arrantza egitera
irteten ziren, eta emakumeek, saregile
eta neskatilek, bien bitartean, batzuk
sareak josten zituzten, eta beste
batzuek gizonek harrapatzen zutena
deskargatzen lagundu eta saldu egiten
zuten, lehenik atez ate, eta gero herri
nagusietako plazetako azoketan.
Oraindik ere ikusi ahal izango dituzu
ohitura horiek, denborak ez baitu
eraginik izan.

Kostaldeko enklabeak
pertsonaia ospetsuen
sorleku izan dira

K O S TA L D E A

I T S A S O A R E N K U LT U R A

S A N TA K ATA L I N A K O I T S A S A R G I A

Horren adibide duzu Juan Sebastián
Elcano, Getariako bizilaguna, munduari
lehen buelta eman ziona duela 500
urte, Magallanesek gidatutako espedizioa amaituz. Bidaia hasi zuten 250
marineletatik, soilik 18 itzuli ziren.
Gizon horretatik hartu dute espiritu esploratzailea beste nabigatzaile
batzuek, hala nola Andrés Urdanetak,
Ordizian jaioa, berriz ere munduari
buelta eman ziona. Edo Cosme Damián
de Churruca, Mutrikun jaioa, Karibeko
itsasoak kartografiatu zituena. Trafalgarreko batailan hil zen.
Jarrera abenturazale hori lagungarria
izan da euskal jende askok itsasoaren
deia sentitzeko.
Era berean, aberastasunaren bilaketa
ere pizgarri bat izan da, jende asko
"Amerikak egitera" eraman zituena.
Jende horri esker, Euskadin indianoen
jauregitxo asko ikusiko dituzu.
Euskal baratzetara ere iritsi ziren bidaia
horietako landareak, hala nola artoa eta
babarruna. Azken hori laster bihurtu
zen euskal sukaldaritzaren plater
enblematikoenetako bat.
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SANTURTZI
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antauriko uretan balea desagertu zenean, arpoiarekin egiten zen arrantza
desagertu egin zen. Beste
espezie batzuk, hala nola bakailaoa, bisigua edo antxoa, kainabera eta sarearekin
harrapatzen ziren, eta horrek kostaldeko
enklabe asko hazi eta sendotzeko aukera
eman zuen. Horrela, Hondarribiatik, Euskal Kostalde frantsearen ondoan, Muskizeraino, Kantabriarekiko mugan, itsasoak
bere arrastoa utzi du herrietan eta horietan bizi direnen bizitzan. Zure arreta
erakartzen duena begiratzea baldin bada,
edo herri horietako batzuen arrantza-jarduera handian parte hartzea, Euskadiko garrantzitsuenen artean kokatutako
lau portuetara hurbil zaitezke (Bermeo,
Ondarroa, Hondarribia eta Getaria).

Euskal arrantza-portuak,
desberdintasunaren
xarma
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Harrapakin kopuruagatik nagusitzen den
portua Ondarroa da,
eta Bermeok, Bizkaian ere
bai, hiru portu gehitzen dizkio multzo historiko artistiko eder
bati: arrantzarako portua, merkataritza
-portua, eta aisialdirako portua. Bere erdi aroko hirigunean Ertzilla Dorrea bisita
dezakezu, bere barruan Arrantzalearen
Museoa duena. Itsasoko enklabe paregabeak dira Lekeitio, hirigune historikoa eta
Jasokundearen Andre Mariaren Eliza nagusi dituen hiribildu marinela, eta Ea, portu errepikaezina, eraikinak itsasadarraren
aldeetan kokatuak dituena, Veneziako kanal bat izango bailitzan.
Era berean, oso berezia da Elantxobe,
arrantza-portu txikia, bertako etxeek anfiteatro erromatar baten antza baitute, itsasoa eszenario gisa hartuta. Armintza badia
baten babespean jaiotako arrantzale-auzo
zahar bat da. Mundaka, Urdaibaiko Biosferaren Erreserbaren iparraldeko muturrean,
postal eder bat dirudi, bere portua Mundakako itsasadarraren bokalean izanik.

Pasai San Pedron
zure zain duzu Ondartxoa,
ontzi tradizionalen ontziola

EUSKADI

IDEIA
ON
Gipuzkoan, Hondarribiak distira egiten du bere estetika marinel guztiz euskaldunarekin,
eta Getariak bere Erdi Aroko Almendrarekin egiten du. Era berean, nabarmentzekoa da Pasai Donibane, itsasoak urez betetako haran batean kokatua.
Eta justu parean, Pasai San Pedron, ontzi tradizionalak errekuperatzen dituen ontziola bat duzu zure zain:
Ondartxoa. Txoko marinel pintoresko bat duzu Donostiako
arrantza-portua, Kontxako hondartzaren, Ontzi Museoaren eta Aquariumaren ondoan. Nahitaez bisitatu behar
duzu azken hori. Oriok bere itsasadarra aprobetxatzen du
bere arrantza-ontziak amarratzeko, eta Mutrikuk itsasoarekin duen antzinako harremana kontatzen dizu Bentalekua
Museoan, antzinako enkanteak nola egiten ziren azalduz.

BAT
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Ideia marinelak
Gaztelugatxeko Doniene bisitatzea
Harrizko uhartetxo bitxi bat Biotopo Babestu batean, ermita batekin bere tontorrean. Tradizioak agintzen du kanpaia
hamahiru aldiz jo behar dela desio bat eskatzeko eta espiritu
txarrak aldentzeko.
Donostiako ilunabarra, Easo Ederra
Paseoa Kontxatik Haizearen Orraziraino.
Jaso itsasoaren uzta
Arrantzaleen iritsiera portura.
Itsasadarra zeharkatuta
Ontzitxoan edo Bizkaiko Zubiaren goiko pasabidetik.
Gurutza ezazu ontzian Pasaiako Badia
Pasai San Pedrotik Pasai Donibanera.
Bisita ezazu arrantza-ontzi bat
Antzinan nagusiki atuna harrapatzen zuten arrantza-ontziak, itsaso zabalean marinelen bizitza nolakoa zen adierazten dutenak,
hala nola, Santurtziko Agurtza, gaur egun Arrantzaren Interpretazio Zentroa dena, edo Lekeitioko Ondarzabal Hondartza. Mater
ontzia, Pasaian, atunontzi tradizional bat da, gaur egun ontzi
eskola bihurtua. Eta XVII. mendeko baleontzi baten birsortzea
ikusi nahi baduzu, Bermeon Aita Guria daukazu, Bale Arrantzaren Interpretazio Zentroaren egoitza.
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lentziaren jatorria ere balearrantzarekin dago lotua,
eta arrantza turismoarekin
ordezkatu zuen lehenego udalerrietako
bat izan zen. Algortako Portu Zaharrean,
Getxon, aukera izango duzu aurreko
urteetako xarma marinela bizitzeko.
Gustatuko zaizun beste enklabe bat
Santurtzi da. Egin behar duzun gauza
bakarra da Bizkaiko Zubira iritsi, Getxo
eta Portugalete elkartzen dituen zubira,
Itsasadarra gurutzatu, eta bost minutu
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BAT

hurbildu bertako sardina preziatuak
dastatzera. Jakina, etengabe abestu
beharko duzu: “Desde Santurce a Bilbao”
famatua. Eta ia horren ondoan, Zierbena
daukazu. Horren arrantza-portua Bilboko
portu handiaren babespean dago.

Euskal Kostaldea itsasoko enklabe bereziez dago
beteta.

Festa marinelak
Antzinan, kofradiakideak erlijioarekin oso lotuak zeuden. Debozio
marinelek xarma handiko tenpluak sortu dituzte, hala nola Santa Katalina
Mundakan, San Telmo Zumaian, Ama Guadalupekoa Hondarribian, San
Nikolas Orion edo Algortako Portu Zaharrean (Getxo).
Era berean, debozioa herrietako jaietan ikus daiteke, hala nola “karmengo
jaiak”, “madalenak” edo “san pedro jaiak”, kostaldeko hainbat udalerritan
egiten direnak. Lekeition ospatzen den Kaxarrankaren dantza, eta
Hondarribiako Kutxaren festa, Kofradiako karguak hartzea ospatzeko
egiten dira. Era berean, Lekeition, Kilin Kala festekin hegaluzearen
arrantza-aldi on bat eskatzen dute. Orion, Balearen Egunak bost urtean
behin zetazeo horren Euskadiko azken harrapaketa eszenaratzen du,
1991. urtean izan zena.

Itsasoko ekonomiaren hazkundearen
eraginez,
arrantza-komunitateetan
elkartzeko premia sortu zen, eta,
denboraren poderioz, bestelako gremiolanbide batzuen estilora egituratu
ziren. Horrela agertu ziren, Erdi Aroan,
Arrantzaleen Kofradiak udalerri marineletan.
Elkarte-sistema
horrek,
negozioa
erregulatzeaz gain, marinelen arteko
harremanak zaintzen zituen. Gaur egun
oraindik indarrean jarraitzen du.
Interesatzen bazaizkizu, Hondarribiako
Kofradia eta Algortako Portu Zaharreko
Etxetxua (Getxo) bisita ditzakezu.
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Entzun itsasoaren deia

Lekeitiotik Pasaiaraino, arrantzaleen mundua gertutik
ezagutzera gonbidatzen zaituzte. Bi udalerri horietan
bertako arte marinelak ikasi ahal izango dituzu, arrainlonjak, kofradiak, portuak eta itsasargiak bisitatuta. Itsasora
irten ahal izango duzu euskal kostaldea eta nabigazio-lanbidea ezagutzeko,
eta, azkenik, historiaz beteriko arrantza-portuetan asko maite dituzten errezeta
tradizionalak dastatuko dituzu. Esperientzia horrek aukera emango dizu gure
altuera marinelean murgiltzeko, itsasoa entzuteko... itsasotik bertatik.
Baita dastatzeko ere!

www.euskaditurismoa.net

i

tsasoa ez zen bakarrik
arrantzale, merkatari edo
nabigatzaileen
irteteko
bidea. Euskal Kostaldea
inbaditzaileen xede era izan zen, eta
menderatu nahi izan zuten. Horrela,
kostaldea forte-sare batekin hornitu zen,
eta pixkanaka handitu egin zen.
Horren adibide dugu Galeako Fortea:
XVII. mendeko fortifikazioen adibide
interesgarri bat, eta Bizkaian ikus
daitekeen bakarra. Horren diseinua Jayme
Sycre jaunak egin zuen, eta eraikitzeko
lanak 1742. urtean hasi ziren. Eraikitzeko
arrazoia Bilbora egiten zen merkataritzatrafikoaren defentsa izan zen.
Gerra zibilak hainbat eraikin sortu zituen,
hala nola Zierbenako Luzero Lurmuturra,
erortzear egon arren, metrailadore-kasamata bat kontserbatzen duena. Horren
garaieratik, Kantauri itsasoaren ikuspegia
zirraragarria da.
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San Markoseko Fortea
bisitatzean bista ikusgarri
batzuk gozatuko dituzu

Oso interesgarria da gailurretatik ibiltzea
Gorlizko itsasargira iritsi arte. Bertan, gerrako bunkerren eta kanoi-bateria zaharren aurriak ikus daitezke. Era berean,
bitxiak dira itsasargiaren azpian aurkitzen
diren bunkerren tunelak eta pasadizoak.
D orre luzea

Jada Gipuzkoan, ondo kontserbatutako
Zarauzko Dorre Luzea nabarmentzen
da, XV. mendekoa. San Telmo Gaztelua
XVI. mendekoa da eta piraten aurka
defendatzeko eraiki zuten.
Carlos V enperadorearen Gaztelu Jauregia,
Hondarribin, famatua da bere ostalari
ospetsuengatik: Felipe II eta Felipe IV
erregeak, Carlos V enperadorea edo
Borboiko Isabel erregina.

Errenterian, San Markoseko fortea ikus
dezakezu, Pasaiako portua eta Frantziako
mugaren bidea defendatzen zituena.
Horren kokapena dela eta, leku hori Euskal
Kostaldearen zati handi bat ikusmenean
izateko balkoi pribilegiatu bat da. Era
berean, aipagarriak dira Guadalupeko eta
Txorikotietako forteak, gerra karlisten
ondoren eraikiak, XIX. mendearen
amaieran.

Bitxikeria bat: Cubaren eta Estatu Batuen
arteko gerraren ondorioz, Ipar Amerikaren
inbasio baten beldurrak Monpas Fortea
eraikitzea sustatu zuen Donostian, baita
Serantes Mendiko Fortea Santurtzin ere.
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alaia primitiboen sarearen jatorria
baleen begiztaketa, kortsario-ontzien begiztaketa edo aldaketa
klimatologikoen behaketa izan
zen. Beranduago, arrantza-jarduera geroz
eta handiagoarekin, eta ontziak gidatzeko premiarekin, talaien ordez itsasargiak
jarri ziren.
Itsasargi bateraino iristeak ikuskizun paisajistiko paregabea eskaintzen du normalean, baina bisitatzea ez da erraza. Izan
ere, bisitatzeko aukera ematen duen bakarra Santa Katalinakoa da, Lekeition, Nabigazioaren Teknologiaren Interpretazio
Zentroa biltzen duena. Bertan, gure arbasoak itsaso zakarretan moldatzeko zituzten baldintzak irudikatzen dira.
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Lekeitioko Itsasargia:
nabigazioaren oinarriak
ezagutzeko aukera
Dorre almenadunak dituen erdi aroko
gaztelu bat gogora ekartzen duen
itsasargi bat da Pasaiako Badiako Platako
Itsasargia, itsasoa haserre dagoenean kaioak
aterpetzen dituen harkaitz batek babestua.
Txoko bitxi horri argazki bat egiteko, ahalegina merezi duen paseo eder bat egin
behar da.
Era berean, oinez iritsi behar zara Gorlizko
Itsasargira, Billano Lurmuturrean, diseinu
abangoardistakoa eta Euskal Kostaldeko garaiena, edo Getariako Itsasargira, San
Anton Mendian kokatua.

santa

klarako

I T SAS ARGIA
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GORL I ZKO

I T S AS ARGIA

Maisuen etxeak
Ignacio Zuloaga Kultur Gunea, Zumaian
Zuloagaren etxean, Zumaiako dunetan kokatua, Done Jakue bidearen ertzean,
pintore eibartarraren lanak erakusten dira, baita beste batzuen lanak ere, hala nola
El Greco eta Goya.

www.espaciozuloaga.com
Víctor Hugo Etxea, Pasai Donibanen
Victor Hugo idazleak Pasaiako jendeari buruz idatzi zuen, eta bere egonaldiaren
etxea gaur egun museo bat da. Artista horrek XVII. mendeko eraikin horretan bizi
zuen garaiari buruzko idazkiak eta marrazkiak ikus ditzakezu bertan.

www.victorhugopasaia.net

TOP
Ziur ezaguna irudituko zaizuna Matxitxako Itsasargia da, Bermeotik gertu, 100 urte
baino gehiagorekin. Itsasargi zaharretik,
batzuetan, zetazeo handiak ikusten dira...
ea zortea duzun.
Era berean, ezagunak dira Santa Klara
Uhartekoak, Igeldokoa, Donostian eta Higer Itsasargia, izen bera daraman lurmuturran kokatua, eta Ipar Euskal Herrira bista
apartak dituena.
Buia, seinale eta turutez gain, beste nabigazio-aparatu bat Portugaleteko mareometro xelebrea da, itsasadarraren ertzeetan
kokatua. Erloju baten antza duen tresna
bat da, 1883. urtekoa, eta itsasaldiak
neurtzeko balio du. Ezinbesteko elementua izan zen, zona horretan hondar-barra ikaragarri bat zegoelako, eta horrek
itsasbeheran nabigatzea ezinezkoa egiten
zuelako.
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Balenciagaren ildotik
Getariak, XX. mendeko eragin handieneko jostunaren sorterriak, sastre eta ameslaria bikaina izateagatik omenaldia eskaini nahi izan dio
Cristobal Balenciaga Museoa irekiz.

Esperientzia TOP honi esker, museoa bisitatzeaz gain, konfekzio tailerraren teknikak
eta sekretuak ezagutu ahal izango dituzu, eta gainera, zure jantzi propioak egin bertako adituek lagunduta.

www.euskaditurismoa.net
www.cristobalbalenciagamuseoa.com

MUSEO BALENCIAGA
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H aizearen O rrazia

nEuskadi
Ingeniaritza eta industriaren lekuko

Museoak
eta Itsasoa
Itsasoak arrastoak eta kondairak uzten ditu
bidean, eta horren inguruan lan egiten duten museo ugarietan biltzen dira.
Sta. Mª la Real Arkeologia eta
Monumentu Multzoa Zarautz
www.menosca.com
Ignacio Zuloaga Kultur Gunea
www.espaciozuloaga.com
Cristóbal Balenciaga Museoa
www.cristobalbalenciagamuseoa.com
Bentalekua Museoa
www.mutrikukoudala.net
San Telmo Museoa
www.santelmomuseoa.com
Arrantzalearen Museoa
www.bermeo.org
Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa
www.museomaritimobilbao.org
Untzi Museoa
um.gipuzkoakultura.net
Plasentia de Butron Museoa
www.museoplentzia.org
Oiasso Museo Erromatarra
www.irun.org/oiasso
Photomuseum
www.photomuseum.es
Rialia Industriaren Museoa
www.rialia.net

BILBOKO ITSASADARREKO ITSAS MUSEOA
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IX. mendean ustiatzen hasi ziren eta
euskal industrializazioaren hazia izan
ziren meategiek "burdinaren kultura"
ekarri zuten XX. mendean, eta horrek
eskultore askoren lan artistikoa ahalbidetu zuen. Euskal Kostaldeak lan
horien hainbat adierazgarri ditu.

Haizearen Orraziak
olatuen indarra eta
agresibitatea adierazten du
Donostiako Kontxako Badian, arrantza
-portuaren kontrako aldean, eta Kantauri itsaso zakarraren olatuei desafio
eginez, Haizearen Orrazia duzu zure
zain. Harkaitzetan sartutako hiru
eskulturen multzo bat; hortik bista

EUSKADI

E U S K A L

harrigarriak gozatu ahal izango dituzu,
baita burdinazko multzo horren fusio
zoragarria ere. Begira ezazu Eduardo
Chillidaren obra Luis Peña Ganchegik
diseinatutako plazatik. Azken horrek
elkarren ondoan lan egin zuen eskultorearekin, eskultura-obra aldi berean
eraikitzeko itsasoaren olatuekin elkarri eraginez. Berria Pasealekuan eta
Aquariumetik gertu, "Eraikuntza Hutsa"
izeneko Oteizaren eskultura-lanarekin egingo duzu topo. Era berean,
oso garrantzitsua da Bermeoko Nestor Basterretxea eskultorea; horren
eskutik, "Olatua" obra ikus dezakezu
bere sorterrian.

K O S TA L D E A
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Nabigazioa oztopatu gabe Nerbioiaren Itsasadarraren bi aldeak elkartzeko
helburuarekin sortua, burdinazko eraikin hori Euskadiren ikono on bat da.
Portugaletetik nahiz Getxotik, har
ezazu ontzitxo famatua, baita automobilarekin ere, eta beste aldera
gurutzatu. Ez ezazu galdu Itsasadarraren eta bere bokalearen panoramika bikaina, goiko pasabidetik ikus
daitekeena. Igogailu batekin igo ahal
izango zara bertara.
Horren ingeniaritza inspirazioa izan
da mundu osoan antzeko obrak
diseinatzeko.
www.puente-colgante.com

2006. urtean UNESCOK
Gizateriaren Ondare
deklaratu zuen Bizkaia
Zubia

BIZKAIA ZUBIA
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Itsaso
zaporea
Gure errezeta marinelak dastatzearen plazerra

GE TAR I A
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Euskadiko arrantza-portuetan garatzen
den jarduera handiak aukera ematen
die udalerri askotako jatetxeei kalitate
paregabeko produktuak gozatzeko,
baina inon ez dira hemen, Euskal Kostaldean, bezain freskoak izango

e

zer ez da tokiko produktua, arrantzatu berria,
eta euskal sukaldaritza
erreferente bihurtu duenaren mimoarekin prestatua bezain ona.
Sasoiaren arabera, bisigua, berdela, Kantauriko antxoak, legatza, txitxarroa, sardinak, eta hegaluzea edo hegalaburra dasta
ditzakezu. Azken bi horiek Eusko Label
kalitate-bereizgarriarekin.

E U S K A L

Espezie-sorta gozo
bat duzu zure zain...
Euskal sukaldaritzan, errezeta marinelen
barietatea oso zabala da. Ezinbestekoak
dira kokotxa zoragarriak, euskal sukaldarien espezialitateetako bat. Ezin zara joan
horiek probatu gabe.
Gustu guztientzako jaki gozo bat dira txipiroiak, hainbat modutan prestatuak jan
ditzakezunak: plantxan, Pelaio erara (tipularekin), edo beren tinta beltzean.
Era berean, bitxia da txipiroiak arrantzatzeko modua, haria hondoratuta eta besoak goitik behera astinduz.

... baita prestatzeko
forma ezberdinak ere
Espezie-barietatea handia bada ere, prestatzeko unean nagusitzen dena horien
prestakuntza erraza da.
Bakailaoa, adibidez, euskal sukaldaritzako
produktu ohikoenetako bat da, eta prestatzeko forma gehien eskaintzen dituena
da: Pil Pil erara, Bizkaiko erara, arrautza-irinetan pasatua... baina hainbesteren eta
hain onaren artean, erabakia ez da erraz
egiten.

K O S TA L D E A
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ON
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Azoketako
giroa bizi
Euskadiko mahaietan dastatzen diren
itsasoko espezieen eta baratzeko
produktuen barietatea ezagutu nahi
baduzu, honako hauek bisita ditzakezu:
Bermeoko hornidura-azoka, Zarauzko
Udal Azoka, Bretxakoa, Donostian, edo
Europako Udal Azoka Estalirik handiena,
Erriberako Azoka, Bilbon. Urteko
astelehen guztietan, jendetsuenetako
bat egiten da Gernika-Lumon, beren
produktuak saltzeko bertaratzen
diren eskualde osoko baserritarrekin.
Gustatzen zaizuna arrainak ikustea
baldin bada, gogora ezazu igandeetan
ez dela itsasora irteten, eta, beraz,
astelehenetan ez dago arrainik azokan.

Santuen izendegi
gastronomikoak
Itsaskiei dagokienez, gehien eskatzen
direnen artean dago txangurroa, egosia
jan ohi dena; hala ere, jende asko
harritzen da labean egiten denean duen
zaporearekin.
Zer esanik ez itsasoko erreginei buruz:
angulak, aingiraren kumeak, sasoiko produktua eta ospakizun handien protagonista, hala nola Gabonetan. Euskadiko
jaki balioetsienetako bat dira. Baina ezin
ditugu ahaztu lanpernak, itsaso-zapore
bereizgarriarekin...

Euskal kostaldean, hainbat udalerrik
sukaldaritzako omenaldia egiten diete historikoki lotuak dauden espezieei.
Arrantza-azokarik garrantzitsuena Bermeokoa da (maiatzean), eta horren ondoren beste hitzordu tematiko batzuk daude,
hala nola bisiguarena Orion (uztailean),
berdelarena Mutrikun (apirilean), antxoarena Ondarroan (maiatzean), sardinarena
Santurtzin (uztailean), olagarroarena Zumaian (irailean), txipiroiarena Lekeition
(udazkenean), edo itsaskiena Zierbenan
(urrian).
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txangurroa
kokotxak
marmitakoa
arrain zopa
txipiroiak
bakailaoa
pilpil erara
legatza
koxkera erara

z

iur hona etortzeko
arrazoietako bat izan
dela... izan ere, Euskadi
mundu osoan balioetsia
izatearen arrazoia bere gastronomia da.
Donostia, Parisekin batera, 3 Michelin
Izarreko 3 jatetxe dituen Europako hiri
bakarra da.
Lehengai onena eta savoir faire intuitibo
bat izan dira euskal sukaldaritzako jenioei
lagundu dieten osagaiak, hala nola Martin
Berasateguiri, Andoni Luis Adurizi, Juan Mari Arzaki, Eneko Atxari edo Pedro Subijanari,
bereizgarri enblematiko hori lortzeko.
Orain, inoiz baino gehiago zure eskueran, bertako arrain-espezialitateak goza
ditzakezu, haien sukaldaritzaren balioespen onarentzat oso garrantzitsuak.

B I S I G U A PA R R I L L A N
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Sukaldaritza sofistikatua
edo erraza, tradizionala edo
abangoardiakoa... baina beti
kalitatezko produktuekin
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GETARIA

Txakolina
Txakolina Bakion
Edozein jatetxe bihur daiteke aparteko esperientzia bat. Euskadiko portuek kalitate
paregabeko itsasoko produktu freskoenetan oinarritutako gastronomia eskaintzen
dute.
Portura iritsi berri den zure arrainarentzako ezkontza perfektuaren bila bazabiltza,
egin ezazu Euskadiko ardo zuriarekin, txakolinarekin; hiru jatorri-deitura babestu
ditu.
Mahatsak Kantauriko Itsasoaren airearekin
handitzen dira, mahasti eguzkitsuetan eta
iparraldeko haize hotzetatik babestuak,
eta ardo zuri gazte, dinamiko eta freskoa
ematen dute.
Txakolinari buruz gehiago jakiteko, interesgarria izan daiteke Sosoagako Dolarea
ikustea, Lekeition; txakolina egiteko dolare bat da, XVII. mendekoa, Euskadin kontserbatzen den zaharrena.

TOP
ESPE
RIEN
TZIA

Ezagutu ezazu Euskadiko kostaldeko
udalerri ezagunenetako bat bere txakolinagatik, hondartzagatik eta surfagatik.
Bisita itzazu Doniene Gorrondonako
mahastiak, upeltegia eta destilategia,
eta, bide batez, txakolinaren eta beste produktu batzuen arteko ezkontzari buruz ikas ezazu, hala nola Idiazabal
Gazta, Bermeoko antxoak, Gernikako
Piperra...
2012ko udaberrian, Txakoligunea inauguratuko da. Bertan azalduko da udalerriaren harremana txakolinarekin.

www.bizkaikotxakolina.org

Txakolina Getarian
Dasta eta ezagutu itzazu ardo zuriaren
sekretuak produzitzaileen eskutik.
Bisita itzazu upeltegiak Aia, Orio, Zarautz,
Getaria eta Hondarribiako kostazerrendan, eta bertako mahastietan
paseatu, kostaldeko udalerri horien
lasaitasunarekin bat egiteko.

eta etxera
eramateko...
Euskal jaki gozoak latan: hegaluzea edo antxoak dira euskal kontserbagileen produktu nagusiak. Eramangarriak eta aurkitzeko
errazak Euskadiko saltoki bikainetan.
Itsasoko snackak: arratsalde perfektu bat
pasatzeko plana. Bila ezazu leku on bat
kaian, bertan eseri eta izkira edo karrakela
batzuk jateko orratz baten laguntzarekin.
Oso hotza, mesedez!: zure familia eta lagunak txakolin kopa batekin harritu nahi
badituzu, ez ahaztu hotza eta kopa zabalean zerbitzatzea, ardoak askatasun handiarekin mintza dezan: freskagarria eta
garraztasun justuarekin.
Arrain bidaiaria: bakailaoak, lehortuak
eta onduak, kilometro batzuk egiten
ditu Ternuatik, Euskadiko mahaietan
zerbitzatzeko.

www.getariakotxakolina.com
www.euskaditurismoa.net
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Euskal
hondartzak

erregina, pintore
eta poetek hautatuak
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250 kilometrotik gorako
kostaldeak aukera ematen du,
naturaren mirari zoragarriez
gain, hala nola itsaslabarrez
edo egitura geologiko
ikusgarriez gain, era guztietako
hondartzak izateko, eta,
horrela, jarduera ugari egiteko
aukera emanez

E U S K A L

K O S TA L D E A

HONDARTZAK

zarautz

Europako errege-erreginak, aristokrazia eta burgesia izan ziren XIX. mendean Bizkaiko Golkoaren arkua, Getxoren eta Bizkaiaren artean, jomuga
turistiko bihurtu zutenak. Besteak beste, Donostia, Zarautz edo Lekeitio, oporretarako hautatzen zituzten beren kostaldearen edertasunagatik, baita
garai horretako medizinak aitortu zien ezaugarri terapeutikoengatik ere:
klima goxoa, uda leunak, iodo eta gatz asko duten ur osasungarriak,
olatu-bainu onuragarriak. Hain ziren onak itsasoaren ur freskoei aitortzen zizkieten ezaugarri sendagarriak, non benetako erritualak egiten
ziren muturreraino aprobetxatu ahal izateko. Bainuak goizean egin behar
ziren, sabela hutsarekin, zenbaki bakoitiko serietan: 3,5,7... eta gehienez
3 olatu-kolpeko iraupenarekin.

Donostiako Kontxako
hondartza, Maria Kristina
Erreginaren maiteena
1887. urtean. Maria Kristina Erreginak egurrezko errege-aldagelak eraikitzea agindu zuen, bere intimitatea gordetzeko gehien maite zuen hiriko
hondartzan, Donostian. 1911. urtean, horien ordez Bainu Etxea jarri zen,
gaur egun oraindik zutik dagoena.
Euskal Kostaldea betetzen duten hondartzak, berrogeita hamar inguru,
ederrak eta aldakorrak dira. Eta denek bermatzen dute beren uren eta
zerbitzuen kalitatea, urtetik urtera berritutako bereizgarriekin. Besterik
gabe erlaxatu ahal izango zara, edo atsedena jarduera askorekin konbinatu, hala nola surfarekin edo urpekaritzarekin.
Horiek dira gaur egun zuk ere Euskadiko hondartzetan goza ditzakezun
gozamenetako batzuk.
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Euskadiko hondartzen sorta hain
zabala da, non egin beharko duzun
lehen gauza horietako bat hautatzea
izango den bainu bat emateko, eguzkia hartzeko, surfa egiteko edo ingurune babestu eta zaindua gozatzeko.
Hiri barruko hondartzak daude, bikainak familientzat, eta itsasoaren zakartasunaz babestuak, hala nola Kontxakoa
Donostian, Gorliz eta Plentzia, edo Isuntzakoa Lekeition; azken horiek Bizkaian daude. Horien bezain zabalak
eta ondo ekipatuak dira Hondarribikoa,
Karraspiokoa Mendexan, Arrigunaga eta
Ereaga Getxon, Area Muskizen eta Zierbenan, Eakoa, Santiagokoa Zumaian, Malkorbekoa Getarian, Debakoa, Arrigorrikoa
Ondarroan...

Era guztietako
zerbitzuekin ekipatutako
hondartza sorta handi bat
Giro gazte eta alaia nahi baduzu,
aukera on bat Zurriola da, Donostian.
Surfa edo kayak praktikatzeko bikainak
dira, Kantauri itsasora irekiak egoteagatik, Zarauzkoa, Bakiokoa edo Laidatxukoa,
azken hori Mundakan, edo Gorrondatxekoak (Getxo), Arrietara (Sopela), Antilla
Orion, eta Barinatxe, Salbajea izenarekin
ere ezaguna, Getxoren eta Sopelaren
artean.

lagako
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Itsasbeheran dimentsio harrigarriak
dituen hondartza Laidakoa da, Ibarrangeluan, itsasoaren urekin eta
Mundakako itsasadarreko ur gezarekin bustia. Bere xarma kokatzen den
ingurunearen edertasunak ematen
dio, Urdaibaiko Biosferaren Erreserban baitago.
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L E K EITIO

e

uskal Kostaldeak txoko lasaiak
eta ez oso ezagunak ere eskaintzen ditu, ur turkesa eta gardenarekin, hala nola Ogeiakoa
Ispasterren, edo Armintzakoa, enklabe bitxi batean kokatutako harrizko hondartza
pintoreskoa.
Aho zabalik utziko dizun hondartza bat
aurkitzea? Bai horixe, hemen posiblea da:
Itzurunek egingo du, Zumaian, eta, horretaz gain, Euskal Kostaldearen historia
geologikoa kontatuko dizu.
Eta irisgarria den baten bat behar
baduzu, Euskadin 21 hondartza dituzu

zarautz

arazorik gabe gozatzeko aukera emango
dizutenak. Laga, Karraspio, Toña (Sukarrieta)
eta Ereaga (Getxo), Bizkaian, edo Kontxa,
Zarautz eta Ondarbeltz, Gipuzkoan, beste
batzuen artean.
Eta, azkenik, nahi duzuna “ehungairik"
gabe egotea baldin bada, Euskal
Kostaldean kala txiki asko dituzu, baita
nudismoa baimenduta dagoen hainbat
hondartza ere. Kalen adibide batzuk:
Lapatxa Ean, Barrika, Ulia eta Igeldo,
Donostian. Baina hondartza nahiago
baduzu, Donostian Zurriolakoa daukazu,
Zarauzkoa, edo Saturraran, Mutrikun,
Meñakoz (Barrika-Sopela), Aizkorri, (Getxo),
edo Barinatxe Sopela-Getxon.

Beren uren eta zerbitzuen
kalitatea ziurtatzen duten
zigiluak dituzten hondartzekin
gozatuko duzu

b

berrogeita hamarreko amaieran iritsi zen surfa Côte-Basquera, zehazki Biarritzera.
Poliki eta ondo jokatuz, kirol
horrek zaleak erakarri zituen pixkanaka,
eta gaur egun erreferente bat da mundu osoan. Interesatzen bazaizu, surfaren
munduan hasteko edo aditua bihurtzeko ikastaroak eta eskolak eskaintzen dituzten turismo aktiboko enpresa askoren
artean hautatu dezakezu. Donostiatik
Getxora, Zarautz, Sopela, Bakio edo Mundakatik pasatuta, hots, Europako olaturik onenak dituen hondartzatik pasatuta,
surfarekiko zaletasuna argi ikusten da
hona hurbiltzen diren mundu osoko surflarien kopuru handiarekin. Kantauri itsasoak ematen dizkigun olatu ikaragarriek
(batzuk World Class mailakotzat hartuak)
aukera ematen dute txapelketa garrantzitsuak egiteko, hala nola Donostia, Zarautz
eta Sopelakoa; azken bi horiek Europako
eta munduko zirkuituetan daude bilduak.

www.surfingeuskadi.net
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e

uskal hondartzek paisaia desberdin bat eskaintzen dute
mareen arabera. Itsasgora eta
itsasbehera dira hondartzen
azalerari ehunka metro karratu eman edo
kentzen diotenak. Marearen arabera, aldaketa erradikal bat ikus dezakezu leku baten
itxuran. Horrela, lehen itsasoa zegoen lekuan, gero interes natural handiko inguru
ezezagunetan paseatzeko aukera izan dezakezu, hala nola Urdaibaien, Ispasterreko
Ogeia hondartzan, edo Mutriku eta Zumaiaren arteko itsaslabarren lerroan.
A zer miraria bi paisaia hain desberdin
gozatzeko aukera izatea denbora-tarte
laburrean!
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Hondartza aktiboa

Itsas hondoa ezagutu nahi duzu? Urperaldi interesgarriak egiteko aukera dago

Mutrikun, Getarian, Hondarribian, Bermeon,
Portugaleten..., enpresa askok eskaintzen
dituzte hastapen-ikastaroak eta materialen alokairua.
Piraguismoa nahiago baduzu, paseo lasai
bat eman dezakezu arraunka Galeako
itsaslabarretan, Getxon, Txingudiko Badian
edo Pasaiakoan, Urdaibaien, eta itsasadar
ezagunetan, hala nola Orian, Barbadunen,
Butronen eta Bidasoan.

Era berean, hondartzako kirolen bat egin
dezakezu, hala nola palak, hondartzako voley balla, edo topatuko dituzun plataforma
flotatzaileetako txirrista eta tranpolinekin
gozatu, adibidez Donostian, Plentzian, eta

Hondarribian.

www.aktiba.info
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�ima ��a�u
zure �or�utza
Euskal Kostaldea
1760. urte inguruan, Zumaiatik gertu,
Zestoako udalerriko iturburu baten ezaugarri sendatzaileak aurkitu zirenean,
Urola ibaiaren ertzean kokatutako bainuetxe zoragarria sortu zen. Bainuetxe
eta hotel hori XIX. mendetik dago irekia. Garai horretan, euskal bainuetxeak

modan jarri ziren, zonaldeko turismoaren garapena hasiz.
Ziur nago asko gustatuko zaizula "ur
gaziko" bainuetxe enblematiko horretan egonaldi bat gozatzea. Euskal Kostaldeko zaharrena da.

ZE ST OAKO

BA INUETXEA

Euskal talasoterapia:
kalitate handiko
eskaintza

Udan goren mailako hainbat jende
etortzen zen bisita egitera, hala nola
Habsburgo-Lorenako Maria Kristina
Erregina, Donostiarekin maitemindu
zena, eta adibide gisa balio izan
zuen Euskal Kostaldea jomuga turistiko gisa hautatu zuten beste udatiar
batzuentzat.
Talasoterapia-eskaintza oso bat izateak aukera emango dizu erlaxatzeko
egun bat gozatzeko Donostian, Zumaian,
Lekeition, Deban edo Orion, hondartzatik
aldendu gabe, eta Kantauri itsasoaren handitasunak begien bistatik alde
egin gabe.
25

sopela

eta Itsasoa
NATURA

Ametsetako fusio bat
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lora eta fauna sorta zabala, txokoak xarmarekin, eta altxor geologikoak... Euskal Kostaldeak paisaia
berezia dauka, natura eta itsasoa
konbinatzen dituena, ziur zure erretinan geratuko diren irudi oso bereziak
eskainiz.
Ibaiek ere eragina dute kostaldeko paisaian. Forma bihurriekin egituratzen
dira haranak, eta herriak behartzen
dituzte horietara egokitzera, kostaldearen zati bat zatikatuta eta bereizita, hala nola Ondarroan, Plentzian, Orion...
Bere izaera bereziagatik gatibatuko
zaitu Urdaibaiek, Biosferaren Erreserbak,
Euskadiko naturaren altxor garrantzitsuenetako batek.

Ingurune bikaina
hegazti
migratzaileentzat
Bizkaiko Golkoaren urlo batean kokatua, Urdaibaiek, ziur asko, Euskadiko
dibertsitate paisajistiko eta ekologiko
handiena biltzen du. Habitat horren
balio paregabeak, hegazti migratzaileentzako atseden eta negualdirako
eremu gisa, horren zabalerak eta kontserbazio-mailak eragin zuten Unescok Biosferaren Erreserba izendatzea.
Paduretan eta lohietan kokatzen da
eremu babestuaren biodibertsitatearen zati handi bat. Bertan aukera
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izango duzu hegazti barietate oso
handi bat ikusteko, sasoiaren arabera
ehunera ere irits daitezkeenak.
Antzeko aberastasuna duten beste
ingurune batzuk dira Txingudiko
Badia, Areako hondartzako dunak
Muskiz eta Zierbenan, Butron itsasadarra, Plentzian, edo Urola ibaiaren eta
Oria ibaiaren bokaleak, Zumaian eta
Orion, hurrenez hurren.

Tenpluak itsasorako
bistekin
Santa Katalinako Ermita, Mundakan, XIX.

mendeko tenplu bat da, izen bereko
penintsula batean kokatua. Inguratzen duten harresiek argi uzten dute
defentsa-forte bat zela. Era berean,
ospitale gisa eta kofradiaren bilerak
egiteko toki gisa ere erabili zen.
Hondarribiko ia edozein lekutik ikusi
ahal izango duzu Ama Guadalupekoaren
Ermita, hiribilduaren zaindaria, Jaizkibel
Mendiaren hegaletan kokatua.
Zumaian, San Telmoko Ermita, XVI. mendean fundatu zen nabigatzaileen zaindariari omenaldi egiteko, eta kostalde
malkartsuaren panoramika zoragarri
bat eskainiko dizu, Euskal Kostaldeko
Geoparkea protagonista izanik.

SAN

T E L M O
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Euskal Kostaldeko Geoparkea

Urteen poderioz
utzitako aztarna
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szenario ikusgarria
dela esaten dute...
Eta ez da gutxiago.
Itsasoaren zangartasunak kostaldeko harkaitzen kontra
eragin dituen ondorioek gehien harrituko zaituzten lekua ikusteko pribilegioa
izango duzu: Zumaia, Deba eta Mutrikuko
zerrendan.
Zure bidaian falta ezin den kostaldeko
ibilbide bat da flysch deiturikoa zeharkatzen duena, Mutriku, Deba eta Zumaiaren artean ikusiko duzun formazio bitxi
bat; Euskal Kostaldeko Geoparkea osatzen
du. Ondoz ondoko harri-estratuen bitartez, lurraren historia geologikoaren hainbat milioi urte erakusten ditu, itsasoaren

N AT U R A E TA I T S A S O A

Euskal Kostaldeko Geoparkeak,
Geoparkeen Europako Sareko
kide, gure planetaren historiaren
60 milioi urte erakusten ditu

etengabeko ekintzagatik agerian geratu
direnak. Berezitasun batek ematen dio balioa zonari: flyscharen geruza-sekuentziak
60 milioi urte inguruko serie ia etengabe
bat osatzen du. Geruza horietan geratu
dira erregistratuak gertakizun handiak eta
kataklismoak, baita maila orokorreko azken iraungipena ere.
Ibilaldiez gain, Euskal Kostaldeko
Geoparkea beti da interesgarria, eta
familiarekin hurbiltzen bazara, ibilaldiez
gain, jolasaren bitartez ikasteko ikastaroak
eta tailerrak jartzen ditu zure esku.
Geologia ikasteko aukera ezin hobea!

Flysch & Karst
Experience

Milaka urteko sekretuak
argitzen dituzten labarrak
Zure esperientzia Geoparkean labar ikaragarrien artean izango da, eta lurraren
historiaren 60 milioi urteren lekuko izango zara.
Hasi zure bidaia Nautilus Interpretazio
Geologikoko Zentroan, Mutrikun. Bertan
fosilak ikusiko dituzu, eta itsaslabar horietara joango zara ontzi batean.
Zumaian, itsasontzia amarratuko dugu,
eta oinez joango gara Algorriko muturreraino. Bertan erregistratuak geratu dira
lurrean eragina izan duten gertakizun
geologiko handiak eta kataklismoak.
Algorri Interpretazio Zentroan aukera
izango duzu modu atsegin eta dibulgatiboan ulertzeko harrizko formazioak.

www.euskaditurismoa.net

www.geoparkea.com

29

h

arrizko formazio bitxi horrek aukera emango dizu
Mutrikuko flysch beltza ikusteko, baita Debako itsaslabarrak eta Zumaiako estratu
zoragarriak ere. Algorri Zumaiako Baliabide Naturalen Interpretazio Zentroan aukera
izango duzu egitura geologiko horretan
sakontzeko.

www.algorri.eu
Euskal Kostaldeko Geoparkearen beste interpretazio-zentroa Nautilus da, eta 100
milioi urtetik gorako fosil bilduma handi
bat erakusten du, kostaldeko udalerritik
gertuko flysch beltzeko estratuen labarretatik ateratakoak.

www.nautilus.es
Zure arreta erakarriko duten beste itsaslabar zorabiagarri batzuk dira Galea Muturrean, Getxon (Urrezko
iltzea bereizketa), hasten den eta Sopela, Barrika, Plentzia, eta Gorliz zeharkatuta
Armintzan amaitzen den tartean daudenak.
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Flysch eta karst ibilbideak proposamen
bikainak dira zonako natura, tokiko
kultura, tradizioak eta
gastronomia ezagutzeko
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Uharteak
Begira ezazu zerumuga. Edozein itsasertzetik
erraz aurkituko duzu silueta misteriotsu bat
egiten duen lur-tarte bat. Euskal Kostaldeko
uharteak dira.

santa

klara

Santa Klara Uhartea, Donostian: nortasuna
ematen dio Kontxako Badiari, eta udan
portutik irteten diren ontzien bidez joan
zaitezke bertara.
Faisaien Uhartea, Irunen: muga Espainiaren
eta Frantziaren artean, eta Bidasoa ibaian
kokatua, munduko jabekidetasun txikiena da. Hortaz, jabetasuna bi herrialdeek
partekatzen dute. Hendaia, Irun eta Hondarribia lotzen dituen pasealekutik ikus
dezakezu.
Garraitz Uhartea, Lekeition: Lekeitio eta
Mendexako hondartzak babesten ditu. Ez
dago urbanizatua, eta soilik igeri eginez
edo itsasbeheran oinez iritsi ahal izango zara.
Billano Uhartea, Gorlizen: izen bereko lurmuturrean kokatua, urpekarientzat ametsetakoak diren itsas hondoez dago inguratua.
Uharte horretara ezin zara iritsi.
Txantxarramendi Uhartea, Sukarrietan: kostaldearekin lotua zubi baten bitartez, Urdaibaiko Biosferaren Erreserbaren barruan
dago.
Izaro Uhartea, Urdaibaien: Mundaka Itsasadarraren bokalean kokatua, Francis Drake
piratak txikitu zuen. Itsas hegaztien kolonia paregabe bat da, eta horren perimetroa urpekaritza eta kirol-arrantza egiteko
zona da.

izaro

G arraitz
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Itsasoaren indarrez landutako
kostaldea, bere edertasun
guztia agertzen dio bisitariari

Zure begiekin ikus dezakezu, eta bere
zangartasunaren emozioa sentitu: Kantauri itsasoaren indarra da, Euskal Kostaldearen moduko lurralde hain malkartsua
otzandu ezin izan duena. Egiaztatuko duzunez, hainbat mendikatek ebakitzen dute itsasorako bidea, urarekiko paraleloan
altsatuz, hala nola Jaizkibel. Beste adibide bat da Ogoño Mendia, harri-puska eta
begiratoki ikusgarria. Horren hegaletan
Elantxobe herriak 500 urte baino gehiago
darama hor kokatua.
Zierbenako Lucero Lurmuturrak edo Ibarrangeluako Atxarreko San Pedrok, beste
elebazio batzuen artean, aukera emango
dizute panoramika zoragarriak gozatzeko
eta zure argazki-kamerarekin betikotzeko.

elantxobe

32

p

roposamen oso erakargarri bat da Euskal
Kostaldea oinez ezagutzea. Trekking zoragarri
bat gozatuko duzu Jaizkibel,
Ulia eta Mendizorrotzako gailurrak
eginez, Hondarribia, Pasaia, Donostia,
eta Orioko enklabeak lotuz, ibilbide eder
baten bitartez.
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eramateko. Mineralaren karga-habera hurbil zaitezke; duela gutxi zaharberritu dute.
Hortik oso gertu, Iñurritzako biotopo babestua aurkituko duzu, itsasora irekitako duna mugikor eta finkoen eremu bat
Zarautzko hondartzan. Eremu hori landa-espezie endemikoen eta hegazti migratzaileen etxea da.
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Euskadik dunazko beste paisaia batzuk
ere baditu, bere kostaldea bitxiagoa egiten dutenak. Nabarmenena da Astondokoa,
Gorlizen, duela sei mila urte baino gehiago harri bihurtutako dunekin. Haizearen
ekintzaren ondorioz sortutako formazio
horrek ez du parekorik Euskal Kostaldean.

Kostaldeko bideak
etapetan zatitutako ibilbide
harrigarri bat eskaintzen
du, gogoratzeko moduko
bistekin
Horren ondoren, Kantauri itsasoaren gertuko hegalek txakolinaren mahastien laborantzaren edertasuna erakusten dute.
Bitxia da Mollarri mutur arrokatsuaren bisita; bertan, harrobietatik iristen zen burdina ontzietan kargatzen zen Europara

Euskal Kostaldeko paisaiaren
berezitasunak ikuskizun
paregabea bermatzen du
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Aquariumak
Euskadik oso ondo dokumentatutako interpretazio-zentroak eskaintzen dizkizu,
bere kostaldearen ezaugarri naturalei buruzko informazioa emateko. Euskal itsasoko faunarekiko jakin-mina ere asebeteko
duzu Donostiako eta Getxoko aquariumak
bisitatzen dituzunean, eta beste itsaso
eta ozeano batzuetako animalia bizidunak ikusiko dituzu.
Donostia: 1928. urtean inauguratu zen,

eta 2009an handitu eta eraberritu zuten. Aitzindaria itsasoen azterketan, bere erakargarritasun handiena ozeanarioa
da, 360ºko tunel garden bat baitauka,
eta, horretaz gain, 37 akuario ditu, guztira 5.000 arrain baino gehiago ikusteko
aukera emango dizun multzoa osatuz.
Era berean, hamaika metroko bale baten benetako eskeletoa ikusi behar duzu
nahitaez; Gipuzkoako kostaldean harrapatutako azkenaurreko balea da.

www.aquariumss.com

D onostiako

a q uariuma

Getxo: kirol portuan dago kokatua, eta
munduko itsasoetako bizitzari buruzko
jakintza hedatzen du, arrain, koral,
anemona, itsas-alga, ornogabe eta
krustazeo barietate handi bat biltzen
duten hainbat itsaso-ingurune zintzoki
kopiatuta.

www.getxoaquarium.com
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uskal Kostaldean bisitatzen
duzun zona edozein dela,
kaioen karrankak izango
dira zure paseoari soinu
-banda jarriko diotenak.
Kantauri itsasoak ekaitza iragartzen duenean, ikuskizun bat da hegazti horien hegada ikustea, talde handietan, gertatuko
den aldaketatik babesten saiatuz. Kostaldea, era berean, espeziei askoren jomuga
eta etxea da. Behaketan jarduten baduzu, arrano arrantzalearen mugimendu bizia ikusiko duzu, koartzaren eta zikoinaren
fintasuna, ahateen eta antzaren grazia... Sekulako plazerra.
Eta ezinezkoa iruditzen bazaizu ere, euskal kostaldean zetazeo handiak ikusi ahal
izango dituzu nahiko erraz. Kostaldeko

Hegaztiak
begiratuta
Fauna hain oparoa duen lurralde batean, hegaztien begiztaketa zure eskueran dagoen luxua bihurtzen da. Har itzazu
prismatikoak, eta Euskal Kostaldeak eskaintzen dizkizun aukeren artean hauta
ezazu, kostaldean egingo duzun ibilbidera
ongien egokitzen dena.
Madariaga Dorrea, Busturian: aprobetxa

ezazu Urdaibaiko bisitaldia ibilbide gidatu
bat egiteko, oinez edo itsasontzian, Euskadiko Biodibertsitate Zentroak antolatua.
Hegazti barietate handi bat ikusiko duzu,
eta Urdaibairen inguruko natura eta espezieak ezagutuko dituzu.
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C E N T E R

hainbat puntutan irteerak egiten dituzte
ontzietan hainbat zetazeo ikusteko, hala
nola izurdeak, pilotu-izurde hegaluzeak... eta
hilabete hotzetan etortzen bazara, zereak,
hau da, bale urdinak.
Santurtzi, Bermeo, Zumaia edo Pasaiako
portuetatik irteten dira turismo-bulegoek eta enpresek antolatzen dituzten
begiztaketa-programak.

Urdaibai Bird Center, Gautegiz-Arteagan: ikerketa eta hedapen zentro horrek

hegaztiak eta horien habitatak aztertzen
ditu, fauna eta natura oro har babestera
bideratutako kudeaketa-formak lortzeko.
Era berean, zentroa behatoki bat da, eta
migrazio-bidaiaren barruan Biosferaren
Erreserbatik urtero pasatzen diren 200
espezie baino gehiagori jarraitzeko aukera ematen du.

www.birdcenter.org
Plaiaundi parke ekologikoa, Irunen:

ahate, antzara, koartza eta miruek aurkitu dute Txingudiko paduran beren migrazioetarako atsedena, baita negu osorako
etxe bat ere.

Hegaztien begiztaketa
kostaldean hainbat puntutatik
egin daiteke. Egiazta ezazu
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Aketxe Uhartea, Bermeon: ezinezkoa da

bertara iristea, eta, beraz, kaio hankahoriak, ekaitz-txori europearrak, ubarroi
mottodunak, edo belatz handien moduko
espezieak begiztatzeko, Nestor Basterretxea artista bermeotarrak egindako Matxitxakoko batailaren monumentutik egin
beharko duzu. Hortaz, prismatikoak ezinbestekoak dira.

www.euskadi.net/txingudi

www.torremadariaga.net

informazio guztia duzu hemen:

www.birdingeuskadi.net
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Emozioak bakoitzaren gustura

Kostalde
Aktiboa
36
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Euskal Kostaldeak eskaintzen
dizun jarduera sorta, hautatzen
duzun diziplina edozein
dela, zure esperientzia egi
bihurtzeko behar duzun
ekipamendu guztia zure esku
jartzen duten enpresen kopuru
handiaren emaitza da

z

aila irudituko zaizu hautatzea. Gustuko duzuna
ura bada, itsasoan nahiz
kostaldeko ibaietan, uretako jarduera ugari dituzu zure arreta
erakarriko dutenak.
Mendi-ibiliak egiteko, bizikletan ibiltzeko, edo antzeko jardueretarako,
ibilbide-sare zabal bat duzu leku zoragarrietara eramango zaituztenak.
Era berean, aireko jarduerak ere egin
ahal izango dituzu, hala nola parapentea edo hegaldiak hegazkin txikietan,
beti itsasoarekin hondoan.
Dibertimendua, itsasoa protagonista
gisa, hor duzu.

TOP
ESPE
RIEN
TZIA

Irteerak
itsas zabalera

Zer iruditzen zaizu benetako marinel bihurtzea, eta aisialdiko ontzi batean igotzea,
hegaluzea, lupia edo txipiroia arrantzatzera
joateko? Ez da beharrezkoa arrantzale trebatua izatea egun marinel dibertigarri bat
gozatzeko. Egin behar duzun gauza bakarra goiz jaikitzea da. Enpresa antolatzaileak
ostatu hartu duzun hotelean jasoko zaitu,
eta portura eramango zaitu. Bertan, ontziburuak harrera emango dizu, eta ontziaren
funtzionamendua azalduko dizu. Dena itsas
zabalean benetako esperientzia batekin goza dezazun.

www.euskaditurismoa.net
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Jarduera-eskaintzaren
plater nagusia uretako
kiroletan dago
Arrakasta handiena dutenak surfa,
windsurfa eta bodyboard dira, Euskadin ondo sendotutako kirol bihurtu
dituzten zale askorekin. Kirol horiek
egiten diren kostaldeko herrietan, era
berean, kirol horien inguruan izaten
den giro kosmopolita eta erakargarriaren eragina izan dute.
Surfaren inguruan mugitzen diren
zaleen multzoa oso handia da. Neurri batean, Euskal Kostaldeko udalerrietan egiten diren eta mundu osoan
ospea duten lehiaketen ondorioa izan
da hori, surflari profesional asko erakartzen baitituzte. Horren adibide dugu
Mundakan orain arte egin den munduko zirkuituko proba. Era berean,
nazioarteko urteko probak ere egiten
dira Sopelan eta Zarautzen.

BAKI O
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Espiritu surflaria
nagusitzen da, baina
Euskal Kostaldean askoz
gehiago dago...
Jarduera-eskaintzaren puntu sendoa
uretako beste kirol batzuk dira, hala
nola urpekaritza, nabigazioa belarekin,
piraguismoa, kayak, edo SUP. Denek
dute arrakasta handia, itsas zabalean edo itsasadarretan eta kostaldeko badietan praktikatzeko aukera
dagoelako. Era berean, Euskal Kostaldean beste jarduera asko dituzu zure
astialdia erabiltzeko. Horrela, paseoak
eman ditzakezu zaldian, globo aerostatikoan, hegazkin txikian... Era berean,
urpekaritzako ikastaroak edo multia-

benturako jarduerak egin ditzakezu.
Enpresa espezializatu kopuru handi
baten esku daude horiek guztiak. Aditua edo hasi berria izanda ere, zure
premietara egokitzen den materiala
hornituko dizute, baita behar duzun
prestakuntza teknikoa ere.
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Euskal Kostaldeak
ekipamendu modernoekin
ekipatutako kirol portuak ditu

uskaldunon nabigazioarekiko zaletasunak eragina
izan du Euskadin atrakatzeko portu-sare handi
bat edukitzeko, abentura erraztuko dizuten azpiegitura osoekin hornitua.

Euskal Kostaldea itsasotik ezagutzea ekosistema-dibertsitate batera
hurbiltzea da...
Euskadin hogei portu inguru daude, Euskal Kostalde osoan zehar banatuak, eta
horietatik zortzik instalazio modernoak
dituzte: Hondarribia, Donostia, Orio, Getaria,
Zumaia, Bermeo, eta bi Getxon.

Arrantza-portuak gehitu behar zaizkie
horiei, amarratzeko lekuen sorta osatuz.
Beren ekipamenduak bikainak dira Euskal
Kostalde osoan.
Nabigatzailea bazara, izan nahi baduzu,
edo soilik itsasontziekin gozatzea gustatzen bazaizu, hamabi enpresa baino
gehiago aurkituko dituzu kostalde guztian sakabanatuak, hasteko ikastaroak
eskaintzen dituztenak eta ontzia eta
materiala alokatzen dutenak. Orain bai,
ez duzu aitzakiarik Euskadi itsasotik ez
ezagutzeko...!
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Itsasoa bizitzeko aukera emango dizuna
itsasontzian izango dituzun paseo panoramikoak dira. Geldialdiak egin ahal izango
dituzu amarratzeetan eta kirol portuetan,
beste ikuspegi batetik ikusiko dituzun eszenario ederretara hurbilduko zaituzten
ibilbideak gozatuz. Anima zaitez gure kostaldea ezagutzera ontzi propio batean edo
alokatu batean.
Plan on bat da presarik gabe bidaiatzea,
ahal den guztietan geldituz. Horrek aukera emango dizu xarma handiko txokoetan
paseatzeko, bisitatzen dituzun udalerrietako jendearekin nahasteko, eta bertako
jatetxeetan euskal sukaldaritza famatuaren
plater desiragarriak dastatzeko. Aprobetxa
ezazu paseoa kostaldeko udalerri askoren
ospakizun berezietara bertaratzeko, hala
nola “madalenetara” edo “karmengo jaietara”. Animatzen zara?

Ibilbidean atrakatze
baterako aukera izango
duzu udalerri bakoitza
gozatzeko
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ON DA RROA

Euskadi oinez...

...pedalen erritmoan... ...Done Jakue bidean...

Mendia Euskadiko jendearen pasio handi
bat da. Horregatik, logikoa da mendi-ibiliak jende askoren zaletasuna ere izatea.
Euskal Kostaldeko ekosistema ugariak gertutik ezagutu nahi badituzu, jakin beharra
duzu seinaleztatutako ibilbide-sare zabal
bat dagoela. Gipuzkoako kostaldean, trekking ibilbide oso adierazgarri bat da GR121 deiturikoa, Hondarribia eta Mutriku
lotzen dituena, eta bere aberastasun natural eta kulturalagatik nabarmentzen dena

Bizikleta gustatzen bazaizu, Euskadi bikaina da distantzia laburretan ongi pasatzeko. Zikloturismoaren zaleek gozatzeko
prestatutako Bide Berdeen 127 kilometroek erabili gabe geratu ziren trenbide
zaharrak berreskuratu dituzte. Baina bizikleta aisialdirako tresna osasungarri bat
izatetik haratago doa. Hirietan ere handitzen ari da erabiltzaileentzat erreserbatutako bideen kopurua. bidegorrien sarea
zabala da, eta kirol hori hirigunearen barruan praktikatzeko aukera ematen dizu.

Ibilbide horrek erakargarritasun zalantzaezineko tarteak ditu, hala nola Pasaiatik Donostiara doan tartea, edo Zumaiako
eta Debako udalerrien artean egiten dena.
Jada Bizkaian, oso ospetsua da Plentzia eta
Getxo lotzen dituen ibilbidea, itsaslabarretan eta hondartzetan zehar egiten dena,
edo Itsaslur Pasealekua Pobeñaren eta Kobaronen artean, Muskizen.

www.senderismoeuskadi.net

Kostaldetik gertuen dauden Euskadiko BTT
Zentroek, hau da, Debabarrenean eta Busturialdean kokatutakoek, behar duzun informazio guztia emango dizute ibilbideei
buruz, eta, horretaz gain, GPS gailuak alokatu ahal izango dituzu, beren aldagelak
eta dutxak erabili, eta bizikleta garbitu.

www.btteuskadi.net

Iparraldeko Done Jakue bideak, Kostakoa
ere deituak, Euskadiko mendi-ibilien ontasunak berresten ditu. Izan ere, ibilbide
eder horren zati handiena mendien eta
Kantauri itsasoaren artean egiten da, itsasoaren urdinak mendien berde biziarekin
kontrastatzen duen ikuspegiekin, baserri
kopuru amaigabe batez beteak. Ibilbide
horretan ikusiko duzu nola bizi diren elkarrekin kultura marinela eta nekazaritzakoa, hirikoa eta landakoa. Aukera izango
duzu bertako gastronomia eta biztanleen
abegi ona dastatzeko. Ibilbide hori egitera
animatzen bazara, erromesentzako aterpetxeen sare sendo batek lagunduko dizu
zure bidean Euskadiko kostaldean zehar,
esperientzia paregabe batean.

www.euskadi.net/caminosantiago
Datu bat: Orion, Done Jakue Bidearen Interpretazio Zentroak bide horren eta Done
Jakueren beste bide batzuen historia eskaintzen du.

www.oriodonejakue.net
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Traineruak
Traineruak ez dira soilik euskal kulturaren
eta tradizioaren zati bat. Jendetza handia
mugitzen duen kirola da.

...edo zerutik

Euskal Kostaldean arraun-klubak zenbaezinak dira, eta, beraz, ez da harritzekoa
kostaldeko udalerriren batean gazteak eta
helduak ikustea kirol hori egiten. Denbora
luzea eman dezakezu ospatzen diren txapelketa ugariak ikusten. Traineruaren jatorria euskaldunen antzinako bale-arrantzatik
dator, eta arrantza egiteko iraganeko mendeetan ontziei eskatzen zitzaien arintasunarekin dago lotua.

Imajina dezakezu? Lurretik ederra ikusten
bada, airetik Euskadi benetan aparteko esperientzia bat da.
Euskal Kostaldean, aireko kirolak oso hedatuak daude, eta turismo aktiboko hainbat enpresa daude hori egiteko aukera
eskaintzen dutenak. Hondarribian hegaldiak egin ditzakezu hegazkin txikietan,
eta parapentearekin ere hegan egin dezakezu, baita Sopelan edo Gorlizen ere.
41

Ezinbesteko

10

Euskal Kostaldean ezinbesteko 10 leku
hautatzea ez da erraza. Kostalde osoa da
harritzekoa. Bere aberastasun naturala,
bere tradizioak, gozatzea merezi duten
istorioez eta berezitasunez beteriko erakargarritasun turistikoa...
Hasteko, edozein portuko zaratan gal zaitez. Proba ezazu bertako kultura marinelean nahastea. Plazer bat da txakolin bat
hartzea itsasoaren aurrean, jatetxe batean
esertzea, eta tokiko gastronomia zapore-

1

Zubia
gurutza ezazu

"Zintzilikako Zubia" izenarekin ere ezaguna, Bizkaia Zubia arkitekturaren altxor bat
da, eta Euskadiren izaera industriala eta
marinela adierazten du.

tsua dastatzea. Hemen dena duzu zure al-

2

Sar zaitez
itsasoan bidexka
ikusgarri batetik

Eta igo zaitez Gaztelugatxeko Donieneko Ermitaraino, hondoratzeren batetik salbatu diren marinelek utzitako
ordain-opariekin betea. Kanpaia 13 aldiz
jotzen baduzu, espiritu txarrak aldenduko dituzu.

de. Besterik gabe, joerari jarraitu.

6

Bizi ezazu
Geoparkea

...dastatzera
gonbidatzen
zaitugu.
42

Gipuzkoako kostaldeko itsaslabar ikusgarriek historia geologikoko milioika urteko
altxor natural bat gordetzen dute, ondoz
ondoko estratu harritsuetan idatzia.

7

Elcanoren eta
Balenciagaren
sorterria

Getaria da, Elcano marinela eta
Balenciaga jostuna jaio ziren hiribildua.
Hor duzu zure zain azken horren
museoa, "modaz" betea.
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lekuak

Euskal Kostaldean...

3

Arrainari
zaporea hartzen

Euskadiko edozein txoko da ona bere gastronomia zoragarria dastatzeko.
Kostaldean onena arrain on bat hartzea
txakolinarekin lagunduta.

8

Lilura zaitez
Easo Ederrarekin

Donostiak, 2016ko Kulturaren Europako
Hiriburuak, esparru paregabe batean kokatutako hiria izateari gehitzen dio munduko Michelin izar kopuru handiena duela.

4

Ikusi ezazu
Urdaibai

Biosferaren erreserba 1993. urtetik,
inguru eder horren handitasuna eta
magia adierazten digu: Euskadiko naturgune garrantzitsuena.

9

Bisita bat
Ondartxoko
ontziolari

Ontziola tradizional baten esentzia igartzeko aukera emango dizu, ontzien eta
artisauek lan egiten zuten moduaren erakusketa baten bitartez.

5

Begiak
itsasora begira

Kantauriko zentinelak dira, beti bista ikusgarriekin. Santa Katalinako Itsasargiak, Lekeition bisita daitekeenak, Nabigazioaren
Teknologiaren Interpretazio Zentroa jasotzen du.

10

Ilunabarra
Txingudiko
Badian

Kantauriko hezegune garrantzitsuenetako bat ikustea da, Hondarribia hondoan
izanik. Benetako paradisu ornitologikoa.
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1 Muskizetik
			Bermeora

a

reatzako hondartzatik abiatuko gara, hau da, Euskal Kostaldeko azken hondartzatik,
Muskizek eta Zierbenak partekatua, Bizkaiaren mendebaldean. Oraindik
jarraitu daitezke XIX. mende amaierako
mehatze-jardueraren aztarnak Itsaslur
itsas-pasealekuaren bitartez. Areatza hondartza bitxia da, padurekin, dunekin eta
lurrarekin lotutako uharte batekin. Uhartea erramuez eta zurbeltzez beteta dago,
eta ia ez dute uzten Sorospeneko Andre
Mariaren Baseliza ikusten. Zierbenan, Lucero Muturraren goialdera igotzeak merezi du, bertan hainbat gatazka belikoren
defentsa-arrastoak kontserbatzen dira,
Ondorengotza Gerratik Gerra Zibilera arte. Bertatik begiztatu ahal izango dituzu Abrako Badia eta kostaldeko mendien
profila. Udalerriko portua beti da bikaina
mokaduak jateko. Horixe egin dezakezu
Santurtzin; txingarretan egindako sardinak
nahitaezkoak dira. Bertan Agurtza ikusi
behar duzu, antzinako arrantza-ontzi bat
Arrantzaren Interpretazio Zentro bihurtua.
Ibilbide horrek Portugaleteraino eramango
gaitu, Nerbioiaren bokalean. Itsasadarraren ezkerraldea XIX. mende amaieran eta
XX. mendean izan zen industria-oihanean
zaude. Rialia Museoak garai hori osorik
errekuperatu eta gogoratzen du.

Mariaren Eliza eta Salazar Dorrea nabarmenduz– eta erriberakoa, estilo britainiarreko etxetxoekin, kostaldera begira.
Beti da zirraragarria Bizkaia Zubiaren pasabidea zeharkatzea –horren eraikuntzan
Gustave Eiffel jaunak parte hartu zuen
aholkulari gisa– gabarrarekin, oinezkoentzat eta ibilgailuentzat egokitua, eta Areetan jaistea, Getxo osatzen duten auzoetako
bat. Udalerri horretan metatu zen industria-garaiko oparotasuna, Neguriko luxuzko jauregitxoek frogatzen dutenez,
Algortako Portu Zahar bakartiraino iristen den itsas-pasealekuan kokatuak. Ibilbidean zehar, aldizka, erakargarritasunak
topatuko ditugu, hala nola Aquariuma,
kirol portuak, eta hainbat hiri-hondartza
zerbitzu guztiekin, Ereagakoa adibidez,
uretako jarduerak egiteko irekiak. Getxok, iparraldean, bide ematen die Galea
Muturraren eremuei, berdez tapizatutako naturgunea, bat batean hiltzen dena
itsasoaren ondoan. Bertan sortzen dira
itsaslabar ikusgarriak, atseden hartzen
dutenak soilik hondartza malkartsuagoak
jasotzeko, hala nola Arrigunagakoa edo
Gorrondatxe-Aizkorrikoa. Kostako bidezidor batek aukera ematen du kostaldearen
zati hori oinez edo bizikletan ezagutzeko.

Beti da zirraragarria
Bizkaia Zubiaren pasabidea
zeharkatzea

A LGO RTA KO P ORTU
Z A H A R R A ( G E TX O)
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Portuko jardueraren manamendu bat zen
Itsasadarra libre uztea kargaontzi handien trafikorako, eta horrek Bizkaiko Zubia eraikitzea eragin zuen, Getxorekin
lotzen duen metalezko egitura handia.
Portugalete funtsezko bi alde dituen hiribildua da: alde zaharra –erdi aroko kaleak
maldan, kantoiekin moztuak, eta Andre

P L E N T ZI A
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Plentziako hiribilduak tarte luze batean
nabiga daitekeen itsasadarraren meandroak aurkezten ditu, uretako kirolak
egiteko bikaina izanik. Hiribilduak arkitektura marinel tipikoa kontserbatzen du,
XX. mende hasierako estetika turistikoarekin batera. Bere hondartza, Gorlizkoarekin
nahasia, badiaren babespean, oso preziatua da udalerriko familien artean eta Bilboko jendearen artean. Bilbotik metroan
iritsi daitezke bertara. Era berean, Plasentia de Butron Museoa ikus daiteke hor,
itsasoaren historia arakatzen duena. Ekialderantz jarraitu aurretik, Kantauri basatiago batekin jolastea merezi du... Gorlizko
itsasargitik gertu, eraikin modernoa eta
monolitikoa, zerumuga sofistikatzen duena. Oinezko bide atsegin batek bertaraino
zeharka-meharka ibiltzeko aukera emanten du. Armintzako portuak itsasoa gelditzeko altsatutako harresi baten antza du,
eta bisitatzen duena harritzen du.

Kostaldeko errepidea inguratzen duten
hegaletan mahastiak agertzeak iragar-

IBILBIDEA KOSTALDETIK

iparraldeko muturrean dagoen puntua.
Biak daude Bermeoko udal-mugartearen
barruan, Euskadiko arrantza-herri enblematikoetako bat. Horren kaietan dago amarratua Aita Guria, XVII. mendeko
baleontzi baten kopia. Erzilla Dorreak –
harriz egina, erdi arokoa, eta okre kolorekoa– Arrantzaren Museoa gordetzen du,
itsasoko fruituak lortzearen mendetako
arteari buruz dena azaltzen duena.

Gaztelugatxeko Doniene:
Euskadin argazki gehien izan
dituen lekuetako bat
Getxotik aurrera, errepidea bat batean
kostaldetik aldentzen da, eta Sopelan eta
Barrikan sartzen da, preziatutako hareatza
bikainekin eta turismo aktiboko eskaintza
zabalarekin.

K O S TA L D E A

tzen digu Bakiora hurbiltzen ari
garela; udalerri ospetsua, txakolinaren urteko produkzioaren
zati handi bat metatzen duelako,
jatorri-deiturarekin.

Hemendik
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Txakoligune, salda horri buruz dena erakutsiko dizun museoa da. Bakiok, horretaz gain, Bizkaiko hondartzarik handiena
dauka, surfa eta uretako bestelako kirolak egiteko aukera emanez. Bermeorako
bidean, Euskal Kostaldearen ikono esanguratsuenetako bi agertuko dira: Gaztelugatxeko Doniene, lur lehorrarekin lotutako
uhartetxoa –Aketxeko Uharte bananezinarekin–, eta Matxitxako Lurmuturra, itsasoan sartzen den lurmuturra, Euskadiren

Titaniozko fenix
hegazti bat

Gaur egungo Bilbao bere portu
zaharraren errautsetatik berpiztu zen. Ontziolak, kaiak eta industria-nabeak izan ziren lekuetan, gaur
Guggenheim Bilbao Museoa eta abangoardiako hainbat apustu daude, hala
nola Euskalduna Jauregia edo Isozaki
Dorreak. Frank O. Gehry arkitektoaren eraikina mundu mailako erreferente
bat da arkitekturari eta arte modernoari
buruz hitz egiterakoan, baina, horretaz
gain, hiri-berroneratzeari dagokionez
nahitaez bisitatu beharreko lekua da.
Bizkaiko hiriburua merkataritza-barietate handiko hiri zoragarri eta modernoa
da, eta, beste zona batzuen artean, nabarmentzekoak dira Kale Nagusia edo
Alde Zaharra.

www.bilbao.net
www.guggenheim-bilbao.es
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2 Bermeotik
			Mutrikura
bat, hain txikia, non autobusek ezin duten
beren kabuz buelta eman, eta plataforma
birakari bat erabili behar duten.

e

uskal Kostaldearen
itxura aldatu egiten da
Bermeotik irteterakoan,
eta beste usain gozo
bat dago giroan. Itsasorantz lasterka egiten duen Mundakako itsasadarraren ur gozoaren usaina da. Urdaibaiko Biosferaren
Erreserbaren bihotzera iritsi gara. Bokalearen mendebaldeko muturrean kokatzen da
Mundaka marinela, Andre Mariaren Elizarekin eta hiribildua surfa maite dutenen
ahoetan jarri duen ezkerreko olatuarekin.
Udako Sukarrieta atseginean beste uharte
bat dugu zain, hain txikia eta hostotsua,
jostailuzkoa dirudiela: Txatxarramendi;
oinez joan daiteke bertara. Urdaibaiko
itsasadarrak inguruan ibiltzera behartzen
du, udalerri ospetsu eta historikoetatik pasatuta, hala nola Gernika-Lumo. Ezinbestekoa da bertan gelditu eta Batzar Etxea
eta Bakearen Museoa bisitatzea.
46
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Omako basora hurbildu nahi duenak,
Kortezubin kokatua, erabaki ona hartuko
du... Pixka bat ibili behar da, besterik ez.
Urdaibairen inguruan ez ahaztu Gautegiz
Arteaga Gaztelua bisitatzea, Montijoko familiarekin lotua, gaur egun hotel ederra
bihurtua. Ibarrangeluko lurretan sartuko
gara. Hor, Laida hondartzak Mundakako
argazki zoragarriak oparitzen ditu. Eta,
nola ez, Urdaibai Bird Center, Ikerketa eta Dibulgazio Zentroa, hegaztiak eta
horien habitatak aztertzen dituena, eta
faunaren eta oro har naturaren kudeaketa, babes eta kontserbazioan sakontzen
duena. Beste erreferentzia paisajistiko
bat Ogoñoko haitza da, itsasoan bertan
hiltzen den mendi bat. Horren albo batean, Lagako hondartza dago, bakartia eta
pinpirina. Ia ez dago urbanizatua, txoko
paregabea bihurtuz. Ogoñoren beste isurialdean, arrantza-udalerri bat ahal izan
zuen moduan ezarri zen mendiaren hegal
aldapatsuetan. Elantxobe da, postal batean
agertzeko sortu dela dirudiena. Herri polit

Errepidea orain profil leuneko zelaietan
eta itsasoaren eta mendiaren artean lehorreratutako baserrietan zehar doa. Ogeia
hondartza, Ispasterren, bikaina da gizakiak
ia ukitu gabeko hareatzak maite dituztenentzat. Orain, Eara iritsiko gara, izen
bereko itsasadarra bokaleraino besarkatzen duen udalerri bitxi eta dotorea. Bere
hondartza, txikia eta atsegina, familian
gozatzeko da. Bidea jarraituko dugu Lekeitiorantz, hainbat proposamenen bitartez itsas-ondarea errekuperatzeko lanean
diharduen beste hiribildu ospetsu bat,
hala nola duela gutxi inauguratutako
Nabigazioaren munduari buruzko Interpretazio Zentroaren bitartez, Santa Katalina Itsasargian. Basilika nabarmentzen
da portuaren ondoan, erretaula barroko
monumental bat gordetzen duena. Ho-

Laida hondartzak Mundakako
argazki zoragarriak oparitzen
ditu.

ogo ñ oko

haitza
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LEKE IT IO

Hemendik
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rren ondoan, Mendexa udalerrian,
Marierrota mareen errota daukagu,
eta bertan hasten da Lea ibaian gora
egiten duen bidezidorra, paseo zoragarri
bat ibai-ekosistema batean zehar.

Distantzia benetan oso laburrak banantzen du horren ondoko Ondarroatik, 1795.
urteko zubi zaharrarekin. Bizkaiko azken
herria da, Gipuzkoarekiko mugan kokatua.
Arrantza-industria aktiboak ospea eman
dio portu-udalerri horri, eta alde zaharra
modu ordenatuan antolatzen da Andre
Mariaren Elizaren atzean.
Mutriku modu zorabiagarrian ur gazira
erortzen den mendi-hegal batean dago
kokatua, eta, beraz, bere kaleak, plazak
eta gainerako gune publikoak pertsonalak
eta ia besterenezinak dira: hemen dena
neurrira egin da. Goiko aldean, Andre Maria Jasokundearen Eliza puska neoklasikoa
alxatzen da. Bikain kontserbatutako hirigune historikotik jaisten bazara, kale estu
eta aldapatsuen bitartez portuko instalazioetaraino, Bentalekua Museora iritsiko
zara, Mutrikuren historia marinela aztertzen duen zentrora. Bestalde, Nautilus
Museoak duela milioika urte uren azpian
gordetzen dena aztertzen du: Kantauri
itsasoan aurkitutako fosilen bilduma zabal bat.

Justuen Haritza
1937ko apirilaren 26ko bonbardaketagatik ezaguna, eta bere espiritua
betikotua Pablo Picassoren obran, Gernika-Lumo monumentu bizidun bat
ere bada, euskal tradizioak eta askatasunak gogoratzen dituena. Bakearen
Museoa, Batzar Etxea, eta, Rousseau filosofo frantsesaren esanetan, "erabaki justuenak"
egiten ziren haritza dira Urdaibairen erdian kokatutako hiribildu horren erakargarritasun
nagusiak.					

www.bizkaia.net
Artea pinudietan
Omako haranean, Kortezubin kokatua, kolore biziekin jantzitako baso bat dago. Agustin
Ibarrola pintore eta eskultorearen lana da; hamarka figura pentsatu zituen, eta, oihal
baten gainean egin ordez, pinu-multzo baten enborretan irudikatu zituen, oinezkoen eta
mendizaleen gozamenerako. Hortik oso gertu, Santimamiñeko kobazuloa dago, Bizkaiko
arte paleolitikoaren lagin garrantzitsuena, bisonteen eta oreinen irudikapen lirainekin.
Bisita-programa batek aukera ematen du barrura sartzeko eta denboraren egunsentian
nola bizi eta sentitzen zuten ezagutzeko. Haragi eta hezurreko animaliak ikusteko, onena
izango da Basondoko parkera joatea, mehatxatutako fauna basatiarentzako babesleku
bat; bertan bizi dira basurde, orkatz, azeri, mendi-katu eta katajineta ederrak, beste
batzuen artean.

OM A K O

BA SOA
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3 Mutrikutik
			Oriora

ostaldeko errepide
-tarte inbidiagarri–
eta inbidiatu– batek
bere lehenengo geldialdia dauka Deban, izen bereko ibaiaren,
itsasoaren, eta, Santa Katalinaren moduan,
ondoan dituen mendien artean sartutako udalerria. Debako Andre Maria Elizak
arkupe gotikoa dauka, oraindik behe erdi aroko jatorrizko koloreak kontserbatzen dituzten figurekin. Aurrera eginez,
Zumaiara eramango gaituen errepideak
lehen mailako ikuskizun natural batekin
harrituko gaitu orain: Euskal Kostaldeko
Geoparkea. Enklabe horrek benetako aurkikuntza-bidaia bat eskainiko dio bisitariari, flysch deitutakoaren moduko paisaien
bitartez: historia geologikoko milioika urte
ondoz ondoko estratu harritsuetan idatziak, itsasoaren etengabeko ekintzagatik agerian geratu direnak. Hortik aurrera,
N-634 errepideak ia ibilbide osoan zehar
eramango gaitu, Urolako haranaren ateetan utzi arte. Zestoako udalerrian Ekainberri ikusiko dugu, Ekaingo kobazueloen
kopia fidela. Zumaiak ibaiei zor die bere fisionomia berezia –Urola eta Narron-

m U triku
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txakolin

do ibaiak–, baita babesa ematen dioten
goraguneei ere. Inork ez du alde batera uzten alde zaharrean paseo bat ematea, San Pedro Eliza nagusi izanik, baina
bertako interesguneak itsasargiraino eta
Santiagoko hondartzaraino zabaltzen dira. Azken horretan, dunezko paisaia bat
ikusiko dugu, Ignacio Zuloaga pintorearen
museo-etxea nagusituz. Algorri Zentroak,
Zumaian ere bai, dena azaltzen du kostaldearen zati horren ezaugarri den kostako
flysch bitxiari buruz. Hortik aurrera, eta
Zarautzeraino, errepidea Kantauri itsasoaren gaineko begiraleku pribilegiatu bat

M AH A S TIAK

bihurtuko da, itsasotik metro gutxi batzuk bereiziz: hondoko itsasoa eta ekaitza
dagoen egunetan, ez da arraroa olatuak
eustormen gainetik jauzi egiten ikustea.

Flysch: historia geologikoko
milioika urte ondoz ondoko
estratu harritsuetan idatziak
Jada urrutitik ikus daiteke Getariako monumentu natural nagusia: San Anton
Mendia, jendeak arratoi deitzen duena
karraskari forma duelako. Buruak itsasargi eder bat erakusten du. Hor, berriz ere,

EUSKADI

Bakion izandako mahastien irudi paisajistikoa errepikatuko da: eguzkipean txigortzen diren landazabaletan, mahastiak
heltzen dira hondarribi zuri eta hondarribi
beltza barietateko mahatsekin, eta barietate horiek dira, hain zuzen ere, txakolina
egiten dutenak. Getaria marinel ospetsu
baten sorterria izan zen, Juan Sebastian
Elcanorena, eta hainbat monumenturen
bidez gogoratzen da haren figura. Era
berean, hor Cristobal Balenciaga diseinatzaileari buruzko museoa ikus dezakezu,
hiribilduko beste seme ospetsu bat baita, “modaren printzea” deiturarekin ezaguna. Hirigunean barrena, ibilbide batek
kale Nagusitik ondare-altxor nagusiraino
eramango gaitu, San Salbador Elizaraino.
Horren ondoan, probintziako arrain-jatetxe ospetsuenetako batzuk metatzen dira.
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N-634 errepidearen beste tarte nabarmen
batean, oinezkoentzako paseo jendetsu
bat izango dugu, mendia zeharkatzen
duena harkaitzean zulatutako tunel txiki batzuen bitartez, eta Gipuzkoako herri turistiko nagusietako batera eramango
gaitu: Zarautzera; Euskadiko hondartzarik luzeena daukana. Hor itsas-pasealeku zoragarria goza dezakezu,
Hemendik
baita olatuak ere, surfa egiteko
hain bikainak direnak, non munduko txapelketa baten egoitza
Iraganaren kopia
bihurtu duten hiria. Era berean,
honako hauek ere goza ditzakezu:
Paleolitikoan, Urola Ibaiaren
Mollari karga-habe eraberritua, Iñurritzako dunak, Talai Mendi Mendiari ia
bokalean, historiarrueko artistek
itxatxiak, eta, nola ez! museo parega bat,
beren marrazkiak betikotu zituzten
Photomuseuma. Horretaz gain, udalerriak
kobazuloetan: hartzen edo zaldien
erdi aroko eraikin sorta interesgarri bat
figurak, historiaurrearen estanpa ardauka, horien artean Andra Maria Eliza
tistiko ederrenetako bat argiztatuz.
nagusituz, bere kanpandorre deigarriareOndare hori etorkizuneko belaunalkin, eta beste gerra-eraikin batzuk, hala
dientzat gordetzeko asmoz, 2008an
nola Dorre Luzea.
Ekainberri eraiki zen, jatorrizko kobazuloaren kopia leial bat, tolesdurak,
Errepidea Talai Mendi Mendiaren tolesitzalak eta sentsibilitatez beteriko
duren artean ezkutatzen da, Oria ibaiaren
marrazki primitibo horiek imitatuz.
bokalera iritsi arte, Antillako familia-hondartzaren ondoan. Orioko herriak, arrauwww.ekainberri.com
narenganako jaieradunak, lehorrean
kilometro batera atseden hartzen du, bere arrantza-ontziek lasai lo egin dezaten,
ekaitzetatik babestuak. Bere alde zaharrak –Goiko Kalea– Bariko San Nikolas
Elizatik gora egiten du, harresiaren beste tarte bat gehiago izango balitz bezala
eraikia, gerrarako funtzio argiarekin. Puntu gorenean, Tourseko San Martin Baseliza dago, erromanikoko kutxuekin eta
done jakueren tradizio nabarmenarekin,
egunero berritzen dena, erromesaldiaren
igarotzearekin. Done Jakue Bidearen Interpretazio Zentroak, Iturriaga Jauregian
kokatua, bide magikoari buruzko sekretu
guztiak ematen ditu.

OSO
GERTU
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4 Oriotik
Hondarribira

orrela

k

DO NOSTI A

ostarekiko paraleloan
ezartzen den mendizerra txiki bat jartzen
da Orioren eta Donostiaren artean. Kukuarri, Mendizorrotz eta
Igeldo mendiek osatzen dute, eta N-634
errepidea behartzen dute Oriaren bideari
jarraitzera, itsasadarraren meandroak gozatzeko aukera emanez. Errepide horrek
Donostiaraino eramango gaitu, kantauriko kostaldeko bainuetxe-hiri nagusia.
Arrantza-bokazioa zuen plaza militar
xume horren norabidea aldatu egin zen
Maria Kristina Erreginak hiru hamarkadetan Errege Etxearen udaleku gisa hautatu
zuenean. Horrela bihurtu zen, XX. mende
hasieran, gaur egun ikusten dugun hiri turistiko eta kosmopolita, ospea, bisitariak
eta aberastasuna ekarri zioten badia eta
itsaso hori laudatzera bideratutako hainbat eraikin eta pasealeku eraikiz. Arrantza
-portua, arrain-erretegi bikainekin, Alde
Zaharra, pintxo ospetsuak dituzten jatetxe
eta tabernez betea, eta Artzai Onaren Katedral lirainaren inguruan kokatzen den
zabalgune modernoa dira urez –Kantauri
Itsasokoa eta Urumea Ibaiakoa– eta men50

di txikiez inguratutako hiriaren funtsezko
epizentroak. Bere esentzia marinela kaian
metatzen da, non oraindik arrantza-ontziteria txiki bat atrakatzen den, eta, batzuetan, arrantzaleen emazteak ikus daitezke
arrantzarako sareak konpontzen. Hor kokatzen dira, era berean, Aquariuma eta
Ontzi Museoa. Hala ere, Easo Ederraren
erakargarritasunak hainbat lekutan sakabanatzen dira: kostaldean zehar doazen
pasealekuen bitartez, Santa Klara Uhartean, Chillidaren Haizearen Orraziaren
moduko eskulturetan, edo bere hiru hondartzetako batean atseden hartuz, udan
nahiz neguan distiratsuak daudenak.
Ulia Mendiak amaitzen du Donostia ekialdean, eta gorapen horren amaieran beste itsasadar baten bokale ikusgarria dago,
Pasaiakoa. Badia handi bat osatzen du,
eta horren gainean dago kokatua Gipuzkoako portu-esparru nagusia; itsasarte bitxi batetik iritsiko zara bertara. Ederrena
da Pasai San Pedrotik irteten den txalupa motordunean iristea Pasai Donibanera, baina horren aurretik Platako Itsasargia
eta Ondartxo ontziola bisitatu behar dituzu. Azken horretan, metodo tradiziona-

len bitartez eraikitzen dira itsasontziak.
Garraiobide horrek bi udalerrietako bizilagunei aukera ematen die badian zehar
dozena erdi kilometroko intzulingururik
ez egiteko. Auzo batek nahiz besteak
primeran irudikatzen dute arrantza-portu soil baten esentzia. Pasai Donibanek
kale bakar bat dauka, hasieratik amaieraraino harriztatua eta trafikora itxia, igo
eta jaitsi egiten dena, eta hainbat tunel
gurutzatzen dituena. Víctor Hugok egun
batzuk egin zituen hor, itsasora begiratzen zuen etxe batean, eta liluratuta geratu zen herriarekin eta erribera batetik

pasai donibane
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Pasai Donibanen, Victor Hugoren etxea gaur egun museo bat
da eta bisita dezakezu
bestera bidaiariak eramaten zituzten batelari zaharrekin. Hortik oso gertu, Lezok
hirigune historiko oso ederra dauka, Kristo Santuaren Eliza nagusituz. Horren barruan, Kristoren irudi bizantziar bitxi bat
dago, hainbat mendetako historiarekin,
eta ezaugarri estetiko bitxi batekin: ez
dauka bizarra.
Hondarribira iristeko modurik ikusgarriena Jaizkibel Mendiko errepidetik igotzea
da –hala ere, N-I errepidetik ere joan zaitezke–, mendiaren gandorra zeharkatzea,
beti Kantauri itsasorako eta gertu dagoen
kostalde frantseserako bistekin, eta Hondarribiara jaistea. Horren aurretik, Ama
Guadalupekoaren Santutegiaren ondotik
pasatuko gara, modu jakintsuan kokatua Txingudiko Badia, Bidasoa ibaiaren
bizitzako azken asperenak eta Aiako Harria ikusteko aukera ematen duen sakan
pribilegiatu batean. Higer Lurmuturra da
Kantauriko kostaldeko azkena, eta bertako uretan aurkitu ziren erromatarrek duela
hogei mende zona okupatu zuten garaian
utzitako arrasto bitxiak, gero Irunen bisitatuko ditugunak.

hondarribia

Hondarribia bere ondoko HenHemendik
daiako udalerri frantsesari begira dago, eta ur-beso bakar batek
banantzen dio harengandik. Hiribilduak ondo bereizitako bi zati ditu: bat harresien barruan, erdi
Bidasoatik haratago
arokoa eta muino baten gainean kokatua; bertan nagusitzen dira Arma PlaDena Hendaian hasten da, bere hondarza Karlos V.aren gazteluarekin, eta Andre
tza kilometrikoan, itsaslabar eta harkaitz
Maria Jasokundeko Eliza gotikoa. Beste
erauzietan, eta iparralderantz eramango
zatia Portua auzoa da, eta, bertan, gauzaituen kostako errepide eder batetik jaza guztiek –kareztatutako etxeek nahiz
rraitzen du. Côte Basque izena du; XX.
jatetxe tipikoek– konspiratu egiten dute
mendeko errege-erreginek eta burgesiak
arrantza-giro jator bat sortzeko. Hondaglamourrez eta "charme" galiar erakargarribiak ere hondartza dauka, itsas-pasealerriaz bete zituzten herrien eta hareatzen
kua eta kirol-portua, eta, beraz, ur gazitan
multzo hori: Guethary atsegina, Donibabustitako ibilbide horientzako amaiera bine Lohizune xarmagarria, Biarritz ospekaina da.

OSO
GERTU

Badia inguratzen duen oinezkoentzako
bide batek aukera emango dizu Irungo
muga-hirira iristeko, eta Plaiaundiko Parke Ekologikoa ikusteko. Erromatarrak hor
ezarri ziren, gaur egun Oiasso Museo interesgarria gainean duten lur-eremu batzuetan. Museoak garai horretako arrasto
asko ditu.

tsua, Belle Epoque garaian modan jarria,
edo Baiona bizia.

BI A RRI T Z
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ekitaldiak

Ekitaldi eta jarduera askok ematen diete bizitza eta jende asko erakartzen
dute Euskal Kostaldeko herri lasai eta
tradizionaletara.

K U LT U R A
ekaina Nazioarteko Blues Jaialdia, Getxon
ekaina Kultura CineGourland jaialdia
uztaila Jazzaldia, Donostian
uztaila Portugaleteko Nazioarteko Folklore Jaialdia
uztaila Nazioarteko Jazzaldia, Getxon
uztaila Nazioarteko Kale Antzerki Jaialdia,
Lekeition
uztaila Hondarribia Blues Festival, Hondarribian
uztaila Armintzako Reggae Jaialdia
abuztua Donostiako Musika Hamabostaldia
abuztua Udako Musika Ziklo jaialdia, Deba
abuztua Nazioarteko Folk Jaialdia, Irun-Hondarribia
abuztua Nazioarteko Folklore Jaialdia, Bermeo
abuztua Nazioarteko Musika Astea, Bermeo
iraila Zinemaldia, Donostian
iraila Nazioarteko Folk Jaialdia, Getxon
urria Fantasiazko eta Beldurrezko
Zinemaren Astea, Donostian
azaroa Nazioarteko Antzerki Jaialdia, Santurtzin
azaroa Bidasoako Nazioarteko Zine
Arkeologikoaren Jaialdia, Irun

BERMEO KO

JAIAK

GASTRONOMIA
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urtarrila Txakolinaren aurkezpena, Getarian
martxoa/apirila Berdelaren eguna, Mutrikun
martxoa Txakolin-uztaren aurkezpena, Bakion
maiatza Antxoaren eguna, Ondarroan
maiatza Bermeoko Arrantza Azoka
uztaila Santurtziko Sardinaren Eguna
uztaila Bisiguaren Eguna, Orion
iraila Txakolinaren Eguna, Zarautzen
iraila Olagarroaren Eguna, Zumaian
urria Itsaskien Azoka, Zierbenan
urria Txipiroiaren Jardunaldi Gastronomikoak,
Lekeition

EUSKADI

JAIEGUNAK
urtarrilaren 20a Donostiako Tanborrada
otsaila Sardina Ehorzketa, Portugaleten
ekainaren 29a Kaxarranka eta Kilin-Kala Dantza,
Lekeition
ekainaren 29a San Pedroak, Orion, Mundakan,
Zumaian, Pasaian...
ekainaren 30a San Martzial Eguna, Irun
uztailaren 1a Gidako Ama Birjina Portugaleten
uztailaren 16a Karmengo Ama, Santurtzin,
Pasaian eta Hondarribian.
uztailaren 16a Itsas Prozesioa eta Kaxarranka
dantza, Plentzian
uztailaren 22a Madalenak, Plentzian, Mutrikun,
Bermeon, Mundakan, Elantxoben...
uztailaren 22a Izaro Uharteko Itsas Erromesaldia,
Bermeon
uztailaren 25a Kutxa Emateko Festa, Hondarribian
abuztua Aste Nagusia, Bilbon eta Donostian
abuztuaren 15a Portuko Ama Birjina eta
itsas-prozesioa Zierbenan
abuztuaren 16a San Roke Jaiak, Deba
abuztuaren 17a Arrantzalearen Eguna, Ondarroan
iraila 5 Antzar Eguna, Lekeition
irailaren 8a Ama Guadalupekoa eta Alardea
Hondarribian
irailaren 9a Arrantzale Eguna, Bermeon
irailaren 9a Euskal Jaia, Zarautzen
Abenduaren San Nikolas Jaiak, Orio
hurrengoa 2013an Elcanoren Lehorreratzea
Getarian, abuztuaren 7an, 4 urtean behin.

AT L E T I S M O A
ekaina Kosta Trail Getxo-Gorliz
ekaina/iraila Lasterketa nudista, Barinatxen,
Sopela
uztaila flysch Trail, Zumaian
azaroa Behobia-San Sebastián, Irundik
Donostiara
azaroa Santurtzitik Bilborako Lasterketa
azaroa Donostiako Maratoia
T R I AT L O I
ekaina Triatlon-Sprint, Lekeition
ekaina Nazioarteko Triatloi Olinpiko Bikoitza
Zarautzen
ekaina Triatloia, Ondarroan
I G E R I K E TA
uztaila Igeriketako zeharkaldia Getariatik
Zarautzera
uztaila Igeriketako zeharkaldia Plentziako Badian
HIPIKA
uztaila Nazioarteko Jauzi Txapelketa
uztaila-iraila Udako denboraldia
abendua Derby Hipikoa hondartzan, Gorlizen
abuztuaren 15a Urrezko Kopa, Lasarteko
hipodromoan
S U R FA
uztaila Sopela pro Junior
abuztua Vans Pro Junior Donostian
iraila Billabong Pro Mundaka
iraila San Miguel Pro Zarautz WQS*****
BODYBOARD
abuztua Sopela BBK Pro
PIRAGUISMOA
uztaila Plentziako Itsasadarra Piragua Estropada

E U S K A L K O S TA L D E A

E K I TA L D I A K

Istorio
Marinelak
Zinemako Uhartea: 70eko eta 80ko hamarkadetan, filmeen banatzaile eta produkzio-etxe
garrantzitsu bat izan zen Bermeoko Izaro
Uhartetxoari ospea eman ziona, filmeak aurkezteko gortinan horren irudia aurkeztuz.
Getariako Arratoia: San Anton Uharte zaharrak izen hori hartzen du bere formagatik,
itsasoaren higaduraren ondorioz. Getariako
hiribilduaren aurrean dago kokatua, eta lurrarekin dago lotua kai-mutur artifizial baten bitartez.
“Hiru zulo”: Hirutxulo izenarekin ezagutzen zen iraganean Donostia, hain zuzen
ere Kantauri itsasotik ikusita barrunbe oso
nabarmenak dituelako, Igeldoren eta Santa
Klararen artean, Santa Klararen eta Urgull
Mendiaren artean, eta horren eta Ulia Mendiaren artean.
Bira egiten duten zoruak: garraio publikoa Elantxoberen erdiraino iritsi ahal izateko, autobusei
buelta emateko aukera ematen dien plataforma bat jarri zen.
Uretako bizikleta: Ramón Barea donostiarra
izan zen 1893. urtean planeta goitik behera aldatu zuen asmakizuna egin zuena:
velomarra, pedaloa edo uretako bizikleta.
Kontxan aurkeztu zen, eta mundu osoari
erakutsi zitzaion Pariseko Erakusketa Unibertsalean, 1900. urtean.

K I R O L A K
ARRAUNA
apirila Orioko Arraun Olinpikoko Nazioarteko
Estropada
abuztua Teink Trofeoa, Bilbao - Donibane Lohizune
iraila Kontxako Bandera Estropada Donostian
urte osoan zehar hainbat udalerritan Traineru
Estropaden ACT Liga
BELA
ekaina Bilbao-Burdeaux Estropada
uztaila Euskal Kostaldeko Estropada,
Getxo-Hondarribia

Plazer hotz-hotzak: euskal hondartzak ez dira guztiz husten hilabete hotzenetan. Ohikoa da bainulariak ikustea bainu bat hartzen
baita elurrak harea estaltzen duenean ere.
Adorea eta borondatea, edozeinen irismenean dagoen jarduera osasungarri baterako.
53

INFO praktikoa
Turismo-Bulegoak

Hondartzak

MUSKIZ
946 802 976 · www.enkartur.net

LEKEITIO
946 844 017 · www.lekeitio.com

Areatza

ZIERBENA
946 404 974 · www.zierbena.net

ONDARROA
946 831 951 · www.ondarroa.eu

Zierbena

MUTRIKU
943 603 378 · www.mutriku.net

GETXO

SANTURTZI
944 839 494 ·turismo.santurtzi.org
PORTUGALETE
944 729 314 · www.portugalete.com

MUSKIZ-ZIERBENA
ZIERBENA

Areeta
Ereaga
GETXO

DEBA
943 192 452 · www.deba.net

BILBAO TURISMO
944 795 760 · www.bilbao.net/bilbaoturismo

Arrigunaga
GETXO

ZUMAIA
943 143 396 · www.zumaia.net/turismo

BILBAO AIREPORTUA (LOIU)
944 031 444 · www.euskaditurismo.net

Gorrondatxe - Aizkorri
GETXO

GETARIA
943 140 957 · www.getaria.net

GETXO
944 910 800 · www.getxo.net/turismo

Barinatxe - Salbajea
GETXO – SOPELA

ZARAUTZ
943 830 990 · www.turismozarautz.com

SOPELA
944 065 519 · www.sopelana.net
PLENTZIA
946 774 199 · www.plentzia.org
GORLIZ
946 774 348 · www.gorliz.net
BAKIO
946 193 395 · www.bakio.org

Arrietara - Atxabiribil
SOPELA

ORIO
943 835 565 · www.oriora.com

Barrika

SAN SEBASTIÁN TURISMO
943 481 166 · www.sansebastianturismo.com

Plentzia

PASAIA-OARSOALDEA
943 341 556 · www.oarsoaldea-turismo.net

Gorliz

BARRIKA

PLENTZIA
GORLIZ

Armintza

HONDARRIBIA
943 643 677 · www.bidasoaturismo.com

BERMEO
946 179 154 · www.bermeokoudala.net

LEMOIZ

Bakio

HONDARRIBIA AIREPORTUA
943 668 518

MUNDAKA
946 177 201 · www.mundaka.org

BAKIO

Aritxatxu
BERMEO

IRÚN
943 020 732 · www.irun.org

Laidatxu

GERNIKA - LUMO
946 255 892 · www.gernika-lumo.net

MUNDAKA

Toña

SUKARRIETA
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Museos
Sta. Mª la Real Arkeologia eta Monumentu Multzoa

San Antonio

Zarautz

Kanala

Antilla

Laida

La Isla

DONOSTIA

Getaria · 943 008 840 · www.cristobalbalenciagamuseoa.com

Laga

Ondarreta

Bentalekua Museoa

DONOSTIA

Mutriku · 943 603 378 · www.mutrikukoudala.net

Ea

La Concha

San Telmo Museoa

DONOSTIA

Donostia · 943 481 580 · www.santelmomuseoa.com

Ogeia

Zurriola

Arrantzalearen Museoa

Isuntza

Hondarribia

SUKARRIETA

Zarautz · 943 835 281 · www.menosca.com

ZARAUTZ

GAUTEGIZ - ARTEAGA

Ignacio Zuloaga Kultur Gunea

Zumaia · 943 862 341 · www.espaciozuloaga.com

ORIO

IBARRANGELUA
IBARRANGELUA
EA

ISPASTER

Cristóbal Balenciaga Museoa

Bermeo · 946 881 171 · www.bermeo.org

DONOSTIA

LEKEITIO

Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa

Bilbao · 946 085 500 · www.museomaritimobilbao.org

HONDARRIBIA

Untzi Museoa

Karraspio
MENDEXA

Donostia · 943 430 051 · um.gipuzkoakultura.net

Kirol Portuak

Arrigorri

Plasentia de Butron Museoa

Plentzia · 946 773 725 · www.museoplentzia.org

ONDARROA

GETXO
Abrako Arrantza Portua
944 911 354 · www.getxokaia.com · pd.getxo@euskanet.net

Saturraran
MUTRIKU

Portua

MUTRIKU
MUTRIKU

Ondarbeltz

BERMEO
946 880 289 · www.ekpsa.com

Deba

ZUMAIA
943 860 938 · www.marinaurola.com

MUTRIKU
DEBA

Itzurun
ZUMAIA

Santiago
ZUMAIA

Gaztetape
Malkorbe

Portugalete · 944 724 384 · www.rialia.net

Beste turismo-zentro interesgarri batzuk
Donostiako Aquariuma

Donostia · 943 440 099 · www.aquariumss.com

GETARIA
943 896 129 · www.ekpsa.com

Santurtzi · 944 839 494 www.turismo.santurtzi.org

ORIO
943 249 400 · www.ekpsa.com

Aita Guria Ontzia
Bale Ehizaren Interpretazio Zentroa

Agurtza Ontzia

Bermeo · 946 880 367 · www.aitaguria.bermeo.org

Mater Ontzi Museoa

Pasaia · 619 814 225 · www.itsasgela.org

HONDARRIBIA
943 641 711 · www.ekpsa.com

GETARIA

Ondarzabal Hondartzako Ontzia

Lekeitio · 946 844 017 · www.faro-lekeitio.com

Victor Hugoren Etxea

Ho

nd

Pasai Donibane · 943 341 556 · www.victorhugopasaia.net
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Arma Plazako Interpretazio Zentroa

Hondarribia · 943 643 677 · www.hondarribia.org

Nabigazioaren Teknologiaren Interpretazio Zentroa
Lekeitio · 946 844 017 · www.faro-lekeitio.com

IRUN

PASAIA
A-8

ORIO

Photomuseum

Rialia Industriaren Museoa

DONOSTIA
943 000 464 · www.ekpsa.com

GETARIA

Irun · 943 639 353 · www.irun.org/oiasso
Zarautz · 943 130 906 · www.photomuseum.es

Abrako Itsas Klub Erreala
944 637 600 · www.rcmarsc.es

Arbe

Oiasso Museo Erromatarra

Zumaia Algorriren Natura Baliabideen
Interpretazio Zentroa
Zumaia · 943 143 100 · www.algorri.eu

LEZO

ERRENTERIA

Done Jakue Bidearen Interpretazio Zentroa
Orio · 943 835 565 · www.oriodonejakue.net

Itsasoaren Interpretazio Zentroa

Santurtzi · 944 839 494 · turismo.santurtzi.org

Nautilus Mutrikuko Interpretazio Geologikoko Zentroa

Mutriku · 943 603 378 · www.mutriku.net

ZESTOA

N-1

Getxo Aquarium

Getxo · 944 914 661 · www.getxoaquarium.com

Marierrota Errota

Mendexa · 946 844 017 · www.faro-lekeitio.com

Ondartxo Itsas Kulturaren Zentroa

Pasai San Pedro · 943 392 426 · www.albaola.com
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www.euskaditurismoa.net
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Y COMPETITIVIDAD

