ESPE
RIEN
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TOP

Gaztelugatxeko Doniene

Euskal pilota eta itsasoa

83

Bizkaiko labarrak inguratuz, itsasotik

TOP

Txakolinaren eta Idiazabal gaztaren uztartzea Goierrin

84

Nabigatu Bilboko erdigunetik

TOP

Oiongo Valdemar Upategietara bisitak, familian

85

Itsasorantz nabigatuz Bilboko itsasadarretik Santurtzira

TOP

Artzain egun batez Urkiolan

86

Ilunabarra belaontzian Getxon

Txuletoia eta Pilotalekua Donostialdean

87

Bilboko itsasadarretik igoera belaontzian

Flyscharen ibilbidea Zumaian

88

Ibilbidea itsasontziz Gaztelugatxeko San Juanen

Gatz pitin bat gatz haranean

89

Nabigatu belaontzian Abra badiatik

Urdaibaiko itsasadarrean nabigatuz

90

Ibilbidea itsasontziz Urdaibain

Sagardoa eta itsasoa, eta Donostia inguruko sagardotegi batean bazkaria

91

Belaz nabigatuz Abrako badian eta Punta Galean

Euskal sukaldaritza tradizionalari buruzko tailerra Pasai Donibanen

92

Nabigatu belaontziz Txingudiko Badian

1
2
3
4

TOP

5

158

TOP

6

157

TOP

132

37

11

Plentzia
Bizkaiko Zubia

102

61

72

106

Getxo

Portugalete

76

67

86
83

56

70

89

126

8

Pozalagua
153

140

Balmaseda

141

13

143

84

17

93

20

97

94

Getaria

146

147

82

156

Gernikako
Batzar Etxea

122

159

116

75

63

121

25

45

Tolosa

131

Legazpi
74

Arantzazu

TOP

4

Bergara

44

21

79

TOP

Ordizia

2

Zerain

120

53

148

GOIERRI

81

Oñati

Leintz Gatzaga

GORBEIA

110

54

42

108

Murgia

93

Itsasontziko patroia egun batez Bilbon, titulurik eta esperientziarik gabe

12

Pintxo tailerra Arcos de Quejanan

94

Sut Step, Bilboko ibaiadarrean

13

Guggenheim Bilbao Plus bisita

95

Fun&Golf Urgoiti jauregian

14

Hegaldia globoz Nerbioko sorlekutik

96

Golfa eta gastronomia mendi artean Zuian

15

Gastronomia tailerra Donostiako Ni neu – Kursaal jatetxean

97

Bilboren historia kayakez

16

Ukitu zerua Vitoria-Gasteizen. Paseoa globoz

98

Ezagutu Arabako Errioxa Ebrotik

17

Edari dastatzea belaontzian Bilboko itsasadarretik

99

Piknika kayakean Urrunagako urtegian

18

Izarretako ezkontza: ardoa eta izarrak

100

Ezagutu Butroeko gaztelua, piraguaz

19

Asteburua belaontzi batean kostaldetik (basea, Getxon).

101

Gaueko zeharkaldi bat Bilbotik, kayakean

20

Esperientzia enogastronomikoa Azurmendi Jatetxean

102

Kontrabandisten kala Gorliztik

103

Abentura parkea Otxandion.

104

Bilbo kayakean: Euskalduna Zubia

105

Bilbo kayakean: Abusu
Euskal Kostaldea parapentean Sopelatik

99

150

21

Gazta erdia 13.000 €-gatik? Idiazabal gazta, bere sekretuak eta dastatzea Goierrin

106

22

Esperientzia enogastronomikoa Eneko Jatetxean

107

Euskal kostaldea 4X4 ibilgailuan

23

Ibilbide enogastronomikoa Gasteizen

108

Bisita Oñatiko Arrikrutz kobetara

24

Txakolin zaporearekin. Bisitatu Beldui baserria upategia

109

Bisitatu Pozalaguako koba Karrantza Haranean

25

Lantegi gozoa Gorrotxategin, txokolatea eta teilak Tolosan

110

Espeleologoa egun batez Oñatiko Arrikrutz kobetan

26

Urban Beer bira Zamudion

111

Ezagutu piraguaz Arabako Errioxa eta bertako ardoak

27

Arkitektura eta ardoa Arabako Errioxan: Baigorri Premium menua

112

Paseoa segway-ez mahastien artean

28

Barietateen artean Samaniegoko Amaren Upategietan

113

BBQ-Donut: Gastronomiaren eta nabigazioaren arteko bat egitea

29

Sagardoa eta itsasoa, Pasaiatik aterata eta hamaiketako bat eginda sagardotegian

30

Oiartzungo Momotegi baserrira bisita eta dastatzea

31

Lau izendapen, lau gazta Izadi Upategietan

32

Jilaba Upategiak. Luxury ardoak eta arrosak

114

Gasteizko katedralaren sekretuak

33

5 zentzumen gozamenerako esperientziak Arabako Errioxan

115

Ezagutu munduko ofizio zaharrenetako bi: artzain eta gatzagile

Brunch & Beer. Azken joera Zamudioko artisau garagardotegi bat ezagutzeko

116

Inaziotar Bidea bizikletaz eta esperientzia gastronomikoa

Arkitektura eta ardoa Arabako Errioxan: Baigorri menua

117

Gatzetik kresalera, globoz eta piraguaz

Premium bisita Petritegi sagardotegira

118

Gernika, bonbardaketa

37

Dastatu Euskadiko zaporeak Gorlizen

119

Indianoen ametsa Enkarterrin.

38

Ogia egiteko lantegia Goierrin

120

Arantzazu, Euskal Arte Garaikidearen sorlekua

Ardoaren eta patxaranaren sekretuak Arabako Errioxan

121

Chillida eta Burdina: modernitatearen tradizioa

Enologoa egun batez Amador García Upategietan

122

Trekking Inaziotar Bidean eta esperientzia gastronomikoa

Musika eta ardoa Villa Lucia finkan

123

Arabako lautadako Erdi Aroko pintzelkadak ezagutuz bisita eta tailerra

42

Idiazabal gazta baino gehiago Tolosaldean

124

Gernika, “Aire erasoentzako babeslekuen bidea”

43

Arkitektura eta ardoa Baigorri Upategietan: artearekin dastatzea

125

Guggenheim Bilbao: bisita gidatua

Idiazabal lurraldea: bisita Gorbeiako gaztandegietara

126

Mungian eta euskal baserrian zehar pasieran

Bisita Tolosako azokara eta dastatzea

127

Burdin Harana: Donostiatik abiatu, eta bidaia XVI. mendera

Itsas tradizioa eta itsasoko jaki gozoak Pasaian

128

Guardia oso-osorik

Enologoa, Pagos de Leza upategietan

129

Erdi Aroko ibilbidea, Bizkaiko kostaldean

48

Mahatsa zapaltzea, Pagos de Leza upategietan

130

Erdi Arorako bidaia, Atxorrotxeko gazteluan, garai hartako hamaiketako batekin

49

Bidaia magikoa Arabako Errioxako iraganera

131

Artista egun batez Chillida Lantokin

Ibarrako piperminak

132

Ezagutu ezazu Plentzia

Tailer gastronomikoa, EKO tokiko produktuekin, Erausquyn jatetxean

133

Ipurua Tourra, Eibarren

Arkitektura eta ardoa Arabako Errioxan; dastatzea Baigorri Upategian

134

Lekeitio arrantzalea

53

Idiazabal lurraldea. Bisita Goierriko gaztandegi batera

135

Mutriku, balea herria

54

Dastatzaile izateko ikasten “urrezko sudur” batekin Goierrin

55

El Fabulista upategia. Tradizioa Arabako Errioxan

56

Txakoli Uribe Bus. gustuz aukeratzea

57

Idiazabal gazta Arantzazuko Gomiztegi baserrian

58

Urdaibai. Txakolina, natura eta paisaia, Berroja upategian

59

Getariako txakolina. Upategia bisitatzea eta dastatzea Zarautzen

60

Bisita berezia Ostatu upategietara

61

Bakioko txakolina. Bisita eta dastatzea upategian

62

Bisitatu Ordiziako azoka eta egin tailer gastronomiko bat

34

78
66

Itsaspeko upeltegia: itsasoan ondutako ardoak dastatzeko plazer berdingabea

Gastronomia

50

103

12

Loiolako Santutegia
127

130

Artziniega

36

Azpeitia

Elorrio

65

Oiartzun

35

155

36

62
38

96

TOP

14

Orduña

ESPE
RIEN
TZIAK

115

39
40
41

44
45
46

80

ESPE
RIEN
TZIAK

Agurain-Salvatierra
123

PREMIUM

51
151

16

TOP

7

117

23

114

136

142

145

m

149

Vitoria-Gasteiz

ila eragingarrien herrialdean zaude, zalantzarik
gabe harrituko zaituen xehetasunez beteriko
ahokada bat. Hasteko goi-sukaldaritzaren sekretuak deskubri ditzakezu, naturarekin bat egin paisaia
berde zoragarrien bitartez, surfa egin edo lurraren historia
aztertu flyschari begira... Konbinatu kostaldea barrualdearekin eta hiri-ingurunearekin. Hiru euskal hiriburuen berezitasunak aukera emango dizu esperientzia sorta zabal
batean murgiltzeko: hirien Erdi Aroko hiriguneetan ezkutatzen den ondarea, arkitektura-abangoardiaren glamourra, gastronomia zoragarria...

Gesaltza Añana

Ezinbesteko
Bilbao

10
Donostia

Asko dira Euskadi ezinbesteko jomuga
bihurtzen duten arrazoiak.
Berehala konturatuko zara bertako jendea
eta historia ezagutzen duzunean, hiriek
arnasten duten ondarea ikustean, eta,
harik eta hobeto, mahai on baten inguruan
iruzkintzen duzunean.
Bizkaiko
Zubia

Gaztelugatxeko
Doniene

ak
Vitoria-Gasteiz

Kanpezu

Gernikako
Batzar Etxea
112
47

Bastida
27

28

35

43

33

48

98

41

49

55

Guardia

52

60

Balenciaga Museoa

40

39

73

128

Urdaibai

Uztaila 2017

Guardia

31

TURISMO, MERKATARITZA
ETA KONTSUMO SAILA
DEPARTAMENTO DE TURISMO,
COMERCIO Y CONSUMO

www.euskaditurismoa.eus

47

50
51
52

Natura eta paisaia
63
64

32

Sagar cycling, sagardoaren bidea bizikleta elektrikoan, Astigarragan
Itsas paisaiak, Bizkaiko kostan, Ebikerekin

65

Piknika gurpil gainean Orozko haranean

66

Piknika gurpil gainean: Gorbeiaren sekretuak btt-n

67

Ertzetik ertzera Zubi Esekitik e-bikean

68

Foot and Food. Mendi ibilaldiak eta Gastronomia. Igeldotik Oriora

69

Mendi ibiliak, spa eta gastronomia, Gorbeiako Parke Naturalean

70

Ibilbidea zaldiz Butroeko gaztelutik

71

Mahatsondo artean bizikletaz eginiko paseo baten plazera

72

Bizkaiko Flyscha

73

Esperientzia mahastian jeep 4x4 ibilgailuan eta piknika Palacio Upategietan

111

Basque % 100ean

Arabako Errioxa
Loiolako Santutegia

71

Bertako kultura aberatsak eta sakonki sustraitutako tradizioek aukera emango dizute Euskadiren historia hobeto ezagutzeko, bere identitate-ezaugarriak harrotasunez
erakusten dituen herria.

Informazioa eta erreserbak
18

TOP

3

viajesporeuskadi.es
946 941 212

Kirola eta abentura

PREMIUM

11

Hernani

Durango

69

24

30

Astigarraga

133

87
104

Irun

Mallabia

124

9

10

Balenciaga Museoa

57

AIARALDEA

Pasaia

8

TOP

TOP

Orio

Zarautz

Abadiño
144

92

59

6

118

101

29

68

TOP

22

105

85

10

TOP

PREMIUM

Mutriku

58

113

Bilbo

139

TOP

7

ESPE
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Deba Zumaia

Gernika-Lumo

125

46

135

34

129

137

Ondarroa

Urdaibai
TOP

Muskiz

154

95

26

Hondarribia

15

9

Geoparkea

Larrabetzu

119

Elantxobe

107

90

91

Santurtzi

109

88

1

77

100

TOP

5

Donostia

134

Bermeo
TOP

64

19

Lekeitio

Bakio

TOP

138

152

Ura

TOP

TOP

Kultura

Hiriak
136

Gasteizek duen onena

137

Bilbok duen onena

138

Donostiak duen onena.

139

Bilbon Txinbito ontzian nabigatzea

140

Bilbao tour autobus turistikoa

141

Bisita gastronomikoa Bilboko alde zaharrera

142

Kondairazko Gasteiz. Gaueko bisita.

143

Bilboko alde zaharra, hiribildu baten sorrera

144

Bilboko zabalgunea, hiribilduaren aurrerapena

145

Running ibilbidea, Gasteizen. “El silencio de la ciudad blanca” (“Hiri zuriaren isiltasuna”)

146

Tourné Underground, Bilbon

147

Bilbo osorik

Txikientzako abenturak
148

Taloa egiteko tailerra eta txistorra eta artisau sagardoaren dastaketa Ordiziako Delikatuz zentroan

149

Bisita eta tailerra haurrentzat: Bazen behin Gasteiz

150

Espeleologo txikiak. Arrikrutzeko kobak, familian

151

Gasteizko historia, haurrentzat

Osasuna eta ongizatea
152

La Perla, Donostiako talasoterapia zentroa

153

Gau bateko ihesaldi termala, kulturala eta gastronomikoa Karrantzako bainuetxera

74

Zentzumenen bidaia bat XVI. mendeko baserri batera, Igartubeiti baserrira

154

Burua eta gorputza. Estresik gabeko asteburua Amalurran

75

Euskal sagardoaren kultura Sagardoetxea Museoan, eta bazkaria

155

Kapritxo termala Areatzan

76

Herri kirolak zuzenean, apustu egin nahi?

77

Euskal baserria, gure kultura eta mitologia Mungian

78

Talo tailerra eta bisita gidatua Igartza Monumentu Multzoan (Beasain)

79

XVI. mendeko errota batean ogia egitea

156

Omako basoa Joëlette gurpil aulkian

80

Bitxigintza tailerra, euskal eskulangile batekin, Arabako lautadan

157

Gaztelugatxeko San Juan Joëlette gurpil aulkian

81

Bola jokoa Zerainen

158

Mendi ibili egokituak Plentziako eta Barrikako kostaldetik

82

Sagardoa eta euskal baserria Itziarren

159

Bisita irisgarria, Bilbora eta Pagasarrira

Irisgarria

TOP

Zure planik onenak

1

Euskal pilota eta itsasoa

Gozatu euskal pilotaren ikuskizun eta txapelketa
batez, paseo batez itsasontziz eta kontserben eta
txakolin dastatze batez.
PREMIUM

13

Guggenheim Bilbao Plus bisita

Ezagutu modu berezi eta ahaztezinean Guggenheim
Bilbao Museoa, bisitarientzat helezinak diren
guneetan sartuz eta eraikinaren txoko ezkutuak
ezagutuz.

TOP
ESPE
RIEN
TZIAK

ESPE
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TZIAK
PREMIUM

Gastronomia
Ura

Natura eta paisaia

Kirola eta abentura

Txikientzako abenturak

Basque % 100ean
Kultura

Osasuna eta ongizatea

25

Lantegi gozoa Gorrotxategin,
txokolatea eta teilak Tolosan

Rafa Gorrotxategi maisu artisauak bere Tolosako
lantegiaren ateak irekiko dizkizu ezagut ditzazun.
Gozogile esperientziari errematea emateko, zure
gozoak egiteko aukera izango duzu.

37

Dastatu Euskadiko zaporeak
Gorlizen

Bidaia magikoa Arabako Errioxako 50
38
iraganera

Ezagutu Villa-Lucía finkaren historia, Samaniego
alegialariaren aisialdirako finka, eta bizi 4D
esperientzia paregabe bat, bazkaldu erretegi batean
eta bisitatu upategi tradizional bat.

63

Sagar cycling, sagardoaren
bidea bizikleta elektrikoan,
Astigarragan

Ibilbide eder bat, sagardoaren bidetik, bizikleta
elektrikoan. Donostiako badiari begira dauden
natura paisaia ederrez gozatuko duzu, sagardoa eta
pintxoak dastatzearekin batera.

77

Euskal baserria, gure kultura
eta mitologia Mungian

Ezagutu euskal baserrietako ohiturak, tradizioa eta
itxura. Murgil zaitez mendi bakoitzean inguratzen
gaituen euskal kultura mitologikoan.

91

Belaz nabigatuz Abrako badian
eta Punta Galean

Ibarrako piperminak

Itsas paisaiak, Bizkaiko kostan,
Ebikerekin

Ibilbide gidatua, bizikleta elektrikoan, Bizkaiko
kostaldeko ingurune ederrenetako batean zehar.
Gainera, egiazko euskal gastronomia dastatzeko eta
hartaz gozatzeko aukera ere izango duzu.

38
78

Talo tailerra eta bisita gidatua
Igartza Monumentu Multzoan
(Beasain)

Bisita kulturala Igartza Monumentu Multzora
(Beasain), errotan taloak egiteko tailer gastronomikoa
eta txokolate dastatzea

38
92

Txakolinaren eta Idiazabal
gaztaren uztartzea Goierrin

Soilik 5 km-ko distantzian lantzen diren Euskadiko
bi produktu esklusiboren arteko ariketa zoragarria:
txakolina eta Idiazabal gazta.
PREMIUM

14

Hegaldia globoz Nerbioko
sorlekutik

Bizi globoz hegan egiteko esperientzia Aiarako
Haranean eta Nerbioiko ur jauzian. Ikuskizun natural
txundigarria airetik begiratuta.

26

Urban Beer bira Zamudion

UrbanBeer artisau garagardoaren fabrikaren
bisitaldia, garagardo dastatze eta aperitiboarekin.

38

Ogia egiteko lantegia Goierrin

TOP

3

Oiongo Valdemar Upategietara
bisitak, familian

Gozatu upategiaz eta ardo dastatzeaz, gose-pizgarri
eta guzti, haurrekin batera egindako bisitan, eurek
Valdemarreko Konde txikiari galdutako mahats
magikoak bilatzen laguntzen dioten bitartean.

Gastronomia tailerra Donostiako
15 Ni neu – Kursaal jatetxean

TOP

4

Artzain egun batez Urkiolan

Patxi Solana artzainak bere egunerokoa partekatzera
gonbidatzen gaitu Euskadiko paisaia harrigarrienetako
batean, Urkiolako Parke Naturalean.

5

Txuletoia eta Pilotalekua
Donostialdean

Goza ezazue euskaldunen bi pasio handiak diren
gastronomiaz eta kirolaz. Esperientzia ahaztezina
biziko duzue: pilota partida bat, txotxa eta txuletoi
eder bat.

6

Flyscharen ibilbidea Zumaian

Ibilbide gidatua itsasontziz Zumaiatik abiatuta
kostaldean eta flyscharen labar ikusgarrietan.
Gainera, geldialdia egingo da Mutriku arrantzale
herrian.

7

Gatz pitin bat gatz haranean

Zeharkatu munduan bakarra den leku bat, 6.500
urte baino gehiago dituen gatzaren paisaia natural
bat, eta ezagutu nola ekoizten den aditu eta sukaldari
handien arabera onenetakoa den gatzetako bat.

8

Urdaibaiko itsasadarrean
nabigatuz

TOP

9

Sagardoa eta itsasoa, eta
Donostia inguruko sagardotegi
batean bazkaria

Nabigatu Urdaibaiko itsasadarrean, Biosferaren
Erreserban, gidari “ipuin kontalari” baten eskutik,
gosegarriarekin eta zuzeneko euskal musika
tradizionalarekin.

Ezagutu balea ehizaren eta sagardoaren arteko
lotura eta dastatu lotura horrekin zerikusia duen
gastronomia, museoak bisitatuz, itsasontzian paseoa
emanez eta sagardotegi batean bazkalduz.

Gazta erdia 13.000 €-gatik?
Idiazabal gazta, bere sekretuak
eta dastatzea Goierrin

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

Esperientzia enogastronomikoa
20 Azurmendi Jatetxean

21

Pintxoak egiten ikasteko gastronomia tailerra,
Bretxako azokarako bisitaldiarekin eta janari
dastatzearekin Kursaaleko Ni neu jatetxeko chefaren
laguntzaz.

Ikusi airetik Vitoria-Gasteizen trazadura, inguratzen
duen eraztun berdea eta Arabako lautada. Gainera,
bazkaldu, egin topa eta gozatu argazki oroigarri
batekin.

Ezagutu Bilboren historia belaontzi batetik eta gozatu
dastatze berezi batez, itsasontzian bertan, uztartze
eta guzti.

Esperientzia berdingabe eta berezia biziko dugu,
upategi-museoa, mahastia, ardoa eta konstelazioak
uztartuta. Esperientzia benetan hunkigarria.

Goza ezazu Bizkaiko kostaldean barrena
nabigatzeko abenturaz eta asteburu bat Abra-Getxo
portuan atrakatutako belaontzi batean igarotzeko
esperientziaz.

Gozatu abangoardiako gastronomiaz 3 Michelin
izar dituen Eneko Atxa chefaren eskutik, kontraste
arkitektoniko zoragarriz osatutako gune batean.

Ikasi non egiten den munduko Idiazabal gaztarik
garestiena.

Ezagutu “grabitatearen” upategia, eta gozatu sei
Premium ardorekin uztartutako dastatze menu bikain
batez, upategiaren lurpeko jatetxean, mahastiei
begira.

39

Ardoaren eta patxaranaren
sekretuak Arabako Errioxan

Barietateen artean Samaniegoko
Amaren Upategietan

Bisitatu Amaren Upategia “kopa eskuan” duzula,
bilduma esklusiboko barietate bakarraren dastatzea
eta enologia tailerra eginez.

40

Enologoa egun batez Amador
García Upategietan

29

Sagardoa eta itsasoa, Pasaiatik
aterata eta hamaiketako bat
eginda sagardotegian

Egin ezazu bidaia harrigarri bat! Bizi ezazu baleen
ehizaren abentura itsasontzian, Pasaiako Badian,
eta goza ezazu txotxaren erritoaz sagardotegian
bazkalduta.

41

Musika eta ardoa Villa Lucia
finkan

30

Oiartzungo Momotegi baserrira
bisita eta dastatzea

Bisita gidatua animalien hazkuntzan eta zaintzan
diharduen Momotegi baserrira, eta bertako
produktuen dastatze gastronomikoa. Ezagutu
Euskadiko baserrietako bizimodua.

42

Idiazabal gazta baino gehiago
Tolosaldean

Asteburua belaontzi batean
19 kostaldetik (basea, Getxon)

TOP

PREMIUM

28

Izarretako ezkontza: ardoa eta
18
14 izarrak

TOP

PREMIUM

Arkitektura eta ardoa Arabako
Errioxan: Baigorri Premium menua

TOP
Edari dastatzea belaontzian
17
13 Bilboko itsasadarretik

TOP

PREMIUM

27

Ukitu zerua Vitoria-Gasteizen.
16 Paseoa globoz

TOP

31

Lau izendapen, lau gazta Izadi
Upategietan

Bisita gidatua Izadi Upategietara, eta jatorri deitura
desberdinetako lau ardoren eta eremu bakoitzeko lau
gaztaren dastatzea azalpenekin.

43

Arkitektura eta ardoa Baigorri
Upategietan: artearekin dastatzea

32

Jilaba Upategiak. Luxury ardoak
eta arrosak

Bisitatu ehunka urte dituzten mahastiak eta Jilabá
Upategia Arabako Errioxan. Upategi horretan, familiak
berak egiten du harrera, eta bost artisau ardo eta
gosegarri gozo bat dastatzeko aukera izango da.

44

Idiazabal lurraldea: bisita
Gorbeiako gaztandegietara

33

5 zentzumen gozamenerako
esperientziak Arabako Errioxan

Ezagutu Villa Lucía ardoaren zentro tematikoa, gozatu
zirkuitu hidrotermal batez “Wine Oil Spa Villa de
Laguardia” zentroan eta amaitu tokiko gastronomiaz
eginiko bazkari batekin. Ostatua barne.

45

Bisita Tolosako azokara eta
dastatzea

TOP
Euskal sukaldaritza tradizionalari
10 buruzko tailerra Pasai Donibanen

Ezagutu euskal sukaldaritzako plater ospetsuenen
sekretuak chef handien eskutik eta gozatu itsasoaren
ondoko terraza batean prestatu berri diren platerez.

22

Esperientzia enogastronomikoa
Eneko Jatetxean

Eneko Atxak Eneko izeneko kontzeptu gastronomikoa
sortu du. Bere jatorrietara itzultzeko saialdi bat da. Proposamen informal bat, baina chefaren sukaldaritzaren
oinarriak galtzen ez dituena: hots; zaporea eta teknika.

34

Brunch & Beer. Azken joera
Zamudioko artisau garagardotegi
bat ezagutzeko

UrbanBeer artisau garagardoaren fabrikaren
bisitaldia, bruncharekin eta garagardo dastatzearekin.

46

Itsas tradizioa eta itsasoko jaki
gozoak Pasaian

PREMIUM

11

Itsaspeko upeltegia: itsasoan
ondutako ardoak dastatzeko
plazer berdingabea

Paseoa itsasontziz Plentziako badiatik munduko
lehen urpeko upategira eta arrezife artifizialera.
Dastatu “urpeko ardoa”, pitxo gozoez lagunduta.

23

Ibilbide enogastronomikoa
Gasteizen

Ezagutu Gasteiz, hango gastronomiaren bitartez.
Bestelako errezeta bat, non historiak eta jakiek bat
egiten duten, zure esperientzia “hatzak miazkatzeko”
modukoa izan dadin.

35

Arkitektura eta ardoa Arabako
Errioxan: Baigorri menua

Ezagutu “grabitatearen” upategia, eta gozatu lau
ardorekin uztartutako dastatze menu bikain batez,
upategiaren lurpeko jatetxean, mahastiei begira.

47

Enologoa, Pagos de Leza
upategietan

PREMIUM

12

Pintxo tailerra Arcos de Quejanan

Hiru pintxo prestatzeko eta dastatzeko tailerra,
Aiarako bailararen erdigunean kokatutako Arcos de
Quejana jatetxeko Joseba Zuazo chefaren eskutik.

24

Txakolin zaporearekin. Bisitatu
Beldui baserria upategia

Bistatu mendiko hozgailu natural bat eta bazkaldu
tokiko produktuekin. Bisita gidatua Beldui txakolin
upategira eta “Txakolinaren ibilbideko menua”
bazkari berezia.

36

Premium bisita Petritegi
sagardotegira

Sagardo eta euskal gastronomia zale amorratuentzako
bisita; besteak beste, sagardotegiko instalazioak
bisitatuko ditugu eta menu tradizional bikain bat
dastatuko dugu.

48

Mahatsa zapaltzea, Pagos de
Leza upategietan

Irisgarria

Ezagutu itzazu Ibarrako piperminak ekoizle txiki
baten eskutik. Gozatu jaki zoragarri horretaz dastatze
gastronomiko bikain baten bitartez.

38
64

2

Hiriak

Goza ezazu Euskadiko ardoen dastatze-uztartze
batez, sasoiko produktuekin eta hondartzari begir

49

TOP

Nabigatu belaontziz Txingudiko
Badian

39
51

Tailer gastronomikoa, EKO
tokiko produktuekin, Erausquyn
jatetxean

Parte hartu sukaldaritza tailer batean, chef baten
eskutik, eta gozatu tokiko baserritar baten baratzetik
jasotako osagaiekin egindako errezetez.
TOP

39
65

Piknika gurpil gainean Orozko
haranean

Harritu zaitez gure bizikleta elektrikoekin eta
tandemekin bikote, familia eta lagun taldeetarako.
Orozko Haran ikusgarrian murgiltzeko modu berria.

39
79

XVI. mendeko errota batean ogia
egitea

Ikasi XVI. mendeko errota batean baserriko ogia
egiten, murgildu Euskal Herriko kulturan eta ezagutu
baserri tradizional bateko eguneroko bizimodua.

39
93

Itsasontziko patroia egun batez
Bilbon, titulurik eta esperientziarik
gabe

Ikas ezazu oinarrizkoa bezain atsegingarria den
produktu bat egiten, ogia, Goierriren bihotzean.

38
52

Arkitektura eta ardoa Arabako
Errioxan; dastatzea Baigorri
Upategian

Ezagutu Baigorri Upategiak, “grabitatearen”
upategiak, eta gozatu 2 ardoren eta gure chefak
eginiko bi pintxoren dastatzearekin azalpen eta guzti.

38
66

Piknika gurpil gainean: Gorbeiaren
sekretuak btt-n.

Ezagutu itzazu Gorbeiako ezkutuko txokoak BTT
gainean eta har ezazu denbora piknik batez lasai
gozatzeko.

38
80

Bitxigintza tailerra, euskal
eskulangile batekin, Arabako
lautadan

Parte hartu bertako eskulangile batek eskaintzen
duen euskal eskulangintzari buruzko tailer batean,
eta egin gure lurra gogora ekarriko dizun bitxi txiki
bat.

38
94

Sut Step, Bilboko ibaiadarrean

Ezagutu euskal kostaldeko paisaia ikusgarria
itsasotik, belaontzi batean.

Gozatu euskal kostaldeaz lau orduz nabigatuz
12 metroko belaontzi batean Txingudi Badia Hondarribia inguruan.

Ezagutu Bilbo zuk zeuk tripulatutako itsasontzi batean,
zure senide eta lagunekin batera. Ez da beharrezkoa
aurretik esperientzia eta titulua edukitzea.

Bilboko ibaiadarrean zehar joatea sekula egin ez den
bezala: stand up paddleko taula batean.

105 Bilbo kayakean: Abusu

106 Euskal Kostaldea parapentean

107 Euskal kostaldea 4X4 ibilgailuan

108 Bisita Oñatiko Arrikrutz kobetara

Ezagutu Bilbo eta bere inguruak kayakean egindako
ibilaldi dibertigarri honetan. Abusuko urtegiraino
joango gara, eta, han, hiriaren beste ikuspegi bat
ezagutuko dugu.

Hegaldia bi lagunentzako parapentean Sopelako
hondartzatik, oroigarrizko bideo grabaketarekin.

Gozatu euskal kostaldeko paisaia ikusgarriez erabat
hornitutako 4x4 ibilgailuetan eta egin topa cavarekin
ilunabarra ikusiz.

Ezagutu Arrikrutz kobetako ondoen gordetako
sekretuak, txunditu lurpeko ibaiarekin, estalaktitekin
eta aurkikuntza paleontologikoekin.

119 Indianoen ametsa Enkarterrin

120 Arantzazu, Euskal Arte

121 Chillida eta Burdina:

Ezagutu arkitektura indianoa eta pertsona horien
bizimodua Karrantza Haraneko Kontxa auzotik
(Enkarterri) ibilbide gidatua eginda.

Bisita gidatua Arantzazuko Santutegira. Ezagutu
haren historia, eta hurbil zaitez Chillida eta Oteizaren
artera, egungo euskal artearen adierazgarri gorenak.

Bisitatu XV. mendeko burdinola bat eta dastatu
olapintxo klasikoa. Ezagutu Chillidaren “burdinaren
magia” arte eremu moderno bihurtutako fabrika
zahar batean.

133 Ipurua Tourra, Eibarren

134 Lekeitio arrantzalea

135 Mutriku, balea herria

Gozatu Ipurua estadioa eta zure jokalari gogokoenek
zapaltzen dituzten txokoak bisitatzeko aukeraz, eta
atera argazki bat zelaian, etorkizunerako oroigarri
gisa.

Egin bisita gidatua Farora eta Santa Katalina
interpretazio zentrora, bisitatu Lekeitioko gune
historikoa eta portua, eta egin ibilbide gastronomiko
bat.

Ezagutu balea ehizak Mutrikun izan zuen garrantzia.
Txunditu bertako monumentuen multzoarekin eta
amaitu bisita txakolin dastaketa batekin eta gosegarri
batekin portuan.

147 Bilbo osorik

148 Taloa egiteko tailerra eta txistorra

149 Bisita eta tailerra haurrentzat:

Ibilbide lasaia oinez Bilbon, hiriko monumentu, kale
eta plaza ospetsuenak ezagutzeko.

Taloa egiteko tailerra eta txistorra eta artisau
sagardoaren dastaketa Ordiziako Delikatuz zentroan.

Parte hartu ibilbide didaktiko honetan, begirale
baten laguntzarekin. Hari esker, Gasteiz hiria modu
dibertigarrian ezagutu ahal izango dugu.

Sopelatik

Garaikidearen sorlekua

eta artisau sagardoaren dastaketa
Ordiziako Delikatuz zentroan

modernitatearen tradizioa

Bazen behin Gasteiz

122 Trekking Inaziotar Bidean eta

esperientzia gastronomikoa

Gozatu trekking eginez Inaziotar Bidearen etapa
batean eta hamaiketako tipiko bat dastatuz, eta
amaitu esperientzia gastronomiko paregabe batekin
Zumarragako jatetxe ospetsu batean.

136 Gasteizek duen onena

Bisita bat, Gasteizko txokorik onenak ezagutzeko:
hirigune historikoa, XIX. mendeko zabalgunea eta
hiriko gune erromantikoa.

150 Espeleologo txikiak. Arrikrutzeko

kobak, familian

Bidaia zoragarri bat familian, Oñatiko Arrikrutzeko
koben lurpeko mundura, orientazio jolas baten bidez
eta gidari profesionalen laguntzaz.

Ezagutu eta parte hartu zure patxarana egiten, aditu
baten laguntzarekin. Bisitatu upategia-museoa eta
ardoaren zentro tematikoa, eta bazkaldu erretegian
tokiko produktuekin.

39
53

Idiazabal lurraldea. Bisita
Goierriko gaztandegi batera

Etorri Euskadiko gazta tipikoari izena ematen dion
herrira eta ezagutu produktu hau gazten munduko
txapelketan SUPER GOLD domina irabazi duen
artzain baten eskutik.

39
67

Ertzetik ertzera Zubi Esekitik
e-bikean

Ibilbide zirkularra bizikleta elektrikoan Getxo,
Portugalete eta Santurtzitik, parrilan eginiko sardina
jana tipikoarekin.

81

Bola jokoa Zerainen

Ikasi eta gozatu bola joko tradizionalaz sari gehien
jaso dituen Zeraingo (Goierri) jokalarietako batekin.
Guztia, inguruneko gazta eta sagardo dastatze batez
lagunduta.

39
95

Fun&Golf Urgoiti jauregian

Sar zaitez golfaren munduan tituludun irakasle baten
eskutik Urgoiti jauregian. Amaitzerakoan, egin topa
txakolin kopa batekin eta pintxo batekin.

109

Bisitatu Pozalaguako koba
Karrantza Haranean

Ezagutu Pozalaguako kobaren barnealdean ebazteke
dagoen misterio zientifikoa, Euskadiko bitxitasun
geologiko ikusgarrienetako bat.

123

Arabako lautadako Erdi Aroko
pintzelkadak ezagutuz bisita eta
tailerra

Margolaritza artistikoari buruzko tailer bat da, aditu baten
laguntzarekin egingo dena. Aurretik, baina, bisita gidatua
egingo dugu XIV. mendeko horma irudiak dituzten bi elizetan, arteari eta historiari dagokienez balio handikoak bi-biak.

137

Bilbok duen onena

Ibilbide gidatua, oinez, Guggenheim Museotik
abiatuta, Bilboko funtsezko tokiak ezagutzeko.

151

Gasteizko historia, haurrentzat

Egin nahi al duzu bidaia bat denboran zehar? Zatoz
gurekin, eta Gasteizen iraganera bidaiatuko duzu.
Tradizioak, ezusteko onak eta abenturak, harik eta gaur
egunera iritsi arte.

Bihurtu enologo egun batez eta egin zeure ardoa
upategian. Botilaratu, diseinatu zeure etiketa eta
eraman etxera familiarekin gozatzeko.

40
54

Dastatzaile izateko ikasten
“urrezko sudur” batekin Goierrin

Hasiberriei eta/edo zaleei zuzenduriko hainbat
dastatze saio, tokiko produktuekin, Iban Materen
eskutik (“Nariz de oro” lehiaketako finalista).

40
68

Foot and Food. Mendi ibilaldiak
eta Gastronomia. Igeldotik Oriora

Oinezko ibilbide erraza, gidari adituen laguntzarekin,
Donostiatik Oriora doan Donejakue Bidearen zati
ederrenetako batetik, landa bazkaritxo eta guzti.

40
82

Sagardoa eta euskal baserria
Itziarren

Ezagutu euskal baserri tradizional bateko bizimodua,
ohiturak, landutako produktuak, ganadua eta
sagardoaren mundua.

40
96

Golfa eta gastronomia mendi
artean Zuian

Goza ezazu golfari eskainitako egun batez Gorbeian,
Bilbotik eta Gasteiztik oso hurbil, gourmet menu
baten dastatzea barne.

110

Espeleologoa egun batez Oñatiko
Arrikrutz kobetan

Espeleologia tailerra bi gidari aditurekin Oñatiko
Arrikrutz kobetan. Bisita publikorako egokitu gabeko
galerietan egingo da.

124

Gernika, “Aire erasoentzako
babeslekuen bidea”

1937 urtean Gernika eraso lazgarri baten jomuga izan zen, haren
historia aldatuko zuena. “Izugarrikeria esperimental” gisa kalifikatutako erasoak Picasso artista inspiratu zuen, zeinak bonbardaketaren ankerkeria islatu baitzuen ezaguna den Gernika obran.

138

Donostiak duen onena

Ibilbide gidatua, oinez, XIX. mendeko Zabalgunetik,
Donostiako Parte Zaharretik eta itsas portutik
barrena, Kontxa hondartzaren ertzetik.

152

La Perla, Donostiako talasoterapia
zentroa

Gozatu bi orduko zirkuitu ederraz, La Perla
talasoterapia zentroan. Kontxa hondartzara
begira dago, eta zuzeneko sarbidea du, gainera,
hondartzara.

Gozatu musikaz eta ardoaz, binomio ia perfektuaz
gure zentzumen guztiez baliatzeko eta gozatzeko.
Bisita eta bazkaria Villa-Lucía finkan.

41
55

El Fabulista upategia. Tradizioa
Arabako Errioxan

Bisita gidatua ardoen dastatzearekin Guardiako
bihotzean dagoen upategi tradizional honetara. Hain
zuzen, Félix Mª Samaniego fabula idazle ospetsuaren
etxea izan zen.

41
69

Mendi ibiliak, spa eta
gastronomia, Gorbeiako Parke
Naturalean

Gozatu sentsazioz jositako esperientzia batez: mendi
ibiliak Gorbeiako Parke Naturalean, erlaxazioa
bainuetxe batean eta bazkaria hotel bateko jatetxean.

41
83

Bizkaiko labarrak inguratuz,
itsasotik

Gurekin 12 metroko belaontzian nabigatzeko eta
Bizkaiko kostaldeko hondartza eta labar ikusgarrienak
ezagutzeko aukera eskaintzen dizugu.

41
97

Bilboren historia kayakez

Ezagutu Bilbo eta inguruak zeharkaldi gidatu
dibertigarri bat eginez kayakez; harritu egingo zatitu
hiria beste ikuspuntu batetik ikusteak.

111

Ezagutu piraguaz Arabako Errioxa
eta bertako ardoak

Gozatu piraguaz nabigatzearen plazeraz mahastien
paisaia ikusgarri honetan eta dastatu Arabako
Errioxako ardoak upategi tradizional batean.

125

Guggenheim Bilbao: bisita gidatua

Ibilbide honetan, Guggenheim museoaren historia,
obrak, eskulturak eta instalazioak ezagutuko dituzu.

139

Bilbon Txinbito ontzian nabigatzea

Bilboko itsasadarrean Txinbito ontzian nabigatuz,
ezagutu hiriaren eraldaketa eta eraikuntzarik
ospetsuenak, Bizkaiko Zubia, kasurako.

153

Gau bateko ihesaldi termala,
kulturala eta gastronomikoa
Karrantzako bainuetxera

Goza ezazu Karrantzako Bainuetxeko suite
batean eginiko egonaldiaz, tratamendu termalez,
Pozalaguako haitzuloetarako bisitaldiaz eta bazkari
bereziaz.

Gaztagintzaren ofizioa ezagutu, artaldearen maneiua eta
gazta ezberdinen elaborazio prozesua ezagutu Idiazabal
gazten dastaketa inguru paregabean, Aralar Parke
Naturalaren magalean.

22
56

Txakoli Uribe Bus. gustuz
aukeratzea

Ezagutu Uribe eskualdea “Txakolibusean”, gidari
baten eskutik. Ondare intereseko lekuak ezagutuko
dituzu, txakolin upategi bat bisitatuko duzu, eta
ardoak eta gosegarria dastatuko dituzu.

22
70

Ibilbidea zaldiz Butroeko
gaztelutik

Goza ezazu Butroeko gazteluko harresien
kanpoaldetik
eginiko
ordubeteko
zaldizko
ibilbideaz, monitorearen laguntzarekin eta argazkioroigarriarekin.

22
84

Nabigatu Bilboko erdigunetik

Bilboko erdigunea ezagutzeko aukera eskaintzen
dizugu, itsasadarrean itsas eta kultur paseo bat
eginez.

22
98

Ezagutu Arabako Errioxa Ebrotik

Ezagutu Baigorri Upategiak, “grabitatearen”
upategiak, eta gozatu 4 ardoren eta gure chefak
eginiko lau pintxoren dastatzearekin azalpen eta
guzti.

23
57

Idiazabal gazta Arantzazuko
Gomiztegi baserrian

Parte hartu artzain profesional batekin bere
lanbidearen sekretuetan, miretsi txakurrarekin duen
trebetasuna eta gozatu Idiazabal jatorri deiturako
gazten dastaketa batez.

23
71

Mahatsondo artean bizikletaz
eginiko paseo baten plazera

Paseo gidatua bizikleta elektrikoz Arabako Errioxako
mahasti eta upategien artean, eta ardo eta gosegarria
dastatzea upategian.

23
85

Itsasorantz nabigatuz Bilboko
itsasadarretik Santurtzira

Bilbo ezagutzeko aukera eskaintzen dizugu,
itsasadarretik Santurtzi arrantzaleen herrira itsas eta
kultur paseo bat eginez.

23
99

Piknika kayakean Urrunagako
urtegian

Hurbildu gure gaztandegietako batera. Bertan,
Idiazabal jatorri deiturako gazta egiteko prozesua
ikusi ahal izango duzu, eta dastatze batez gozatu.

24
58

Urdaibai. Txakolina, natura eta
paisaia, Berroja upategian

Gozatu txakolin dastatze batez eta tokiko artisau
produktuez Urdaibaiko Biosferaren Erreserbaren
bihotzean, paisaia natural bikainean.

72

Bizkaiko Flyscha

Gidatutako ibilbide geologiko baten bitartez, Bizkaiko
kostaldeko Flyschak, hango hondartzak eta labarrak
ezagutuko ditugu.

24
86

Ilunabarra belaontzian Getxon

Bisita gidatua azokara, sasoi bakoitzeko produktuen
liburuxka-gida batekin, eta produktuak pintxo gisa
dastatzea.

21
59

Getariako txakolina. Upategia
bisitatzea eta dastatzea
Zarautzen.

Ezagutu Getariako txakolina Zarauzko upategi bat
bisitatuz, eta dastatu txakolina eta bertako produktu
tipikoak.

73

Esperientzia mahastian jeep 4x4
ibilgailuan eta piknika Palacio
Upategietan

Ezagutu Guardia ingurua jeep 4x4 ibilgailuan, Palacio
Upategien ehunka urteko mahastiak bisitatuz, egin
piknika mahastian eta bisitatu upategia.

21
87

Bilboko itsasadarretik igoera
belaontzian

Bisita gidatua Mater itsasontzi-museora, arrain
kontserbak artisau eran egiteko tailerra eta itsasoko
gosegarria itsasontzi barnean.

22
60

Bisita berezia Ostatu upategietara

Sáenz de Samaniego familiak bere tradizio eta
ardoetara hurbilduko gaitu beren upategira eginiko
bisita gidatu berezi honetan. Gainera, dastatze
pertsonalizatu bat ere egingo da.

74

Zentzumenen bidaia bat XVI.
mendeko baserri batera,
Igartubeiti baserrira

Parte hartu xaboi naturalak egiteko tailer batean
Igartubeiti baserrian. Ezagutu baserriaren xarma eta
gozatu baserriko produktuekin eginiko hamaiketako
batez ingurune paregabean.

22
88

Ibilbidea itsasontziz
Gaztelugatxeko San Juanen

Gozatu ilunabarraz belaontzi batean, euskal
kostaldean nabigatuz itsaslabarren, hondartzen eta
senadien artean.

Ezagutu Bilboren historia itsasadarretik belaontzi
batean nabigatuta. Irteera puntua: Abra-Getxo portua.

Ordubeteko bidaia itsasontziz Bermeotik abiatuta
Bizkaia kostaldetik Gaztelugatxeko San Juanera,
audiogidaren laguntzaz.

24 Ezagutu Butroeko gaztelua,
100

101 Gaueko zeharkaldi bat Bilbotik,

102 Kontrabandisten kala Gorliztik

piraguaz

kayakean

Ibilbide gidatua kayakez Ebro ibaian, Arabako
Errioxaren ezaugarri diren mahasti handiei begira.

Goza ezazu piknik batez inoiz ez bezala. Murgil zaitez
urtegian zure kayakarekin eta gurutza ezazu alderik
alde mendiz inguraturiko parajeaz gozatzen duzun
bitartean.

Ezagutu Butroeko gaztelua, piraguaz. Egin ibilbidea
Plentziaraino, eta han, gozatu pintxo-poteaz.

Goza ezazu hiriaren ikuspegi desberdin batez: ikusi
uretatik Bilbo argiztatua. Esperientzia desberdin bat
familian, taldean edo zure bikotekidearen ondoan
egiteko.

Ezagutu kala eder bat benetako kontrabandisten
erara, kayak edo bigsup batean igota, eta praktikatu
snorkela natur ingurune paregabe batean.

112 Paseoa segway-ez mahastien

113 BBQ-Donut: Gastronomiaren eta

114 Gasteizko katedralaren sekretuak

115 Ezagutu munduko ofizio

116 Inaziotar Bidea bizikletaz eta

Egin ibilbide bat Segway modalitate batean, Slidebot
modalitatean, Arabako Errioxako mahastien eta
paisaia bikainen artean, dastatu ardoa eta egin
taldeko argazki bat.

Dibertitu Bilboko itsasadarrean nabigatuz “donut”
erraldoi baten formako itsasontzi batean eta
dastatu, aldi berean, gourmet produktuak.

Ezagutu Santa María katedrala eraikitzeko faseak,
ikerketa arkeologikoko eta arkitektonikoko lanak eta
etorkizuneko proiektuak.

Zer gertatzen da munduko gatzik onena Euskal
Herriko gazta sarituenetako batekin elkartzen
dugunean? Deskubritu ezazu zuk zeuk, inoiz
ahaztuko ez duzun esperientzia baten bitartez.

Ezagutu bizikletaz Inaziotar Bideak eskaintzen digun
ondare harrigarria. Egin mokadutxoa bidean eta
amaitu bazkari edo afari batekin elkarte gastronomiko
batean.

126 Mungian eta euskal baserrian

127 Burdin Harana: Donostiatik abiatu,

128 Guardia oso-osorik

129 Erdi Aroko ibilbidea, Bizkaiko

130 Erdi Arorako bidaia,

Ezagutu Mungiako udalerria. Landa herri historiko bat
da, baserriak eta euskal kultura tradizionala dituena.
Amaieran, pintxo-potea egingo dugu.

Bisita Mirandaolako burdinolara, Chillida Lantokira
(Eduardo Chillidak burdina landu zuen tokia) eta
euskal baserrien katedralera. Joan-etorriak autobusez
egingo ditugu eta gidari baten laguntza izango dugu.

Ezagutu Erdi Aroko Guardia hiribilduaren txoko eta
bitxitasun guztiak modu atsegin eta dibertigarrian.

6 dorretxe ezagutzeko ibilbidea, garai ilun baten
inguruan (Erdi Aroa) daukaten historiaren berri
jasotzeko.

140 Bilbao tour autobus turistikoa

141 Bisita gastronomikoa Bilboko alde

142 Kondairazko Gasteiz. Gaueko

Ordubeteko bisita gidatu panoramikoa. Igo eta
jaitsi ibilbidean zehar gure ibilbidea osatzen duten
geltokietako edozeinetan.

Ezagutu Bilbo hiribildua hiriko alde zaharretik egingo
den ibilbide gastronomiko eta kultural honi esker.

154 Burua eta gorputza. Estresik

Estresaren aurkako erretiroa, gorputza eta emozioak
zaintzeko, elikaduraren eta ongizate orokorraren
bitartez.

artean

zehar pasieran

gabeko asteburua Amalurran

nabigazioaren arteko bat egitea

eta bidaia XVI. mendera

zaharrenetako bi: artzain eta
gatzagile

kostaldean

esperientzia gastronomikoa

Atxorrotxeko gazteluan, garai
hartako hamaiketako batekin

Izan zaitez egun baterako enologoa, eta diseinatu
zeure ardoa.
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61

Bakioko txakolina. Bisita eta
dastatzea upategian

Ezagutu upategi moderno bihurtutako baserri
tradizionala Doniene Gorrondona bisitatuz. Dastatu
ardoak, bazkaldu eta eraman opari txakolin botila bat.

75

Euskal sagardoaren kultura
Sagardoetxea Museoan, eta
bazkaria

Ezagutu sagardotegietako “txotx” tipikoaren erritua,
gozatu menu tradizional batez eta eraman etxera
sagardo botila bat oroigarritzat.
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Nabigatu belaontzian Abra
badiatik

Goza ezazu Getxoko hondartzetatik nabigatuz 8
lagunentzako belaontzi batean.

103 Abentura parkea Otxandion

Bizi ezazu adrenalinaz beteriko esperientzia bat
Hontza Extrem parkean. Zirkuituak jende guztiak
egiteko diseinatuta daude, eta entretenimenduaz
gain, hezkuntza eta ikaskuntza ere eskaintzen dute.

117 Gatzetik kresalera, globoz eta

piraguaz

Gozatu Gesaltza Añana gaineko globo hegaldi batez,
eta sentitu kresala zeure azalean Gorlizen, piraguan
edo bigsupen.

131 Artista egun batez Chillida

Lantokin

Atxorrotxeko gaztelua eta haren ingurua ezagutzeko eta
horietaz gozatzeko aukera izango dugu. Hala, mendian
ibili, hainbat jarduera ludiko eta didaktiko egin, eta
amaitzeko Erdi Aroko hamaiketako bat dastatuko dugu.

Ezagutu Eduardo Chillida, euskal eskultore
nazioartekoenetako bat eta parte hartu tailer artistiko
batean, zure sormena praktikan jartzeko.

143 Bilboko alde zaharra, hiribildu

144 Bilboko zabalgunea, hiribilduaren

145 Running ibilbidea, Gasteizen. “El

Gozatu bidaia zirraragarri batez. Gasteizko txoko
enblematikoenetatik joanda, hiriaren misterio eta
istorio sinestezinenak ezagutuko dituzu.

Ibilbide lasaia Bilboren bihotzean, iraganeko giroan
murgiltzeko. Amaitzeko, pintxo-pote bat hartuko
dugu, Bilboko eran.

Ezagutu burges dirudunentzako Bilboren eraldaketa,
industrializazioagatik eta portuagatik hiri garrantzitsu
gisa zabaltzea.

Ibilbidea Gasteizko kaleetan barna; hain zuzen, “El
silencio de la ciudad blanca” (“Hiri zuriaren isiltasuna”)
eleberriko trama gertatzen den eta protagonistak
korrika egiteko erabiltzen dituzten tokietan zehar.

155 Kapritxo termala Areatzan

156 Omako basoa Joëlette gurpil

157 Gaztelugatxeko San Juan Joëlette

158 Mendi ibili egokituak Plentziako

Egonaldi atsegin bat proposatzen dizugu Areatzako
bainuetxe-hotelean, logela bikoitzean, mantenu
erdian eta spa zirkuitua barnean.

Euskadiko kultur ondare den Omako baso zoragarria
ezagutu nahi duten eta kideetako batek edo bik
mugitzeko edo ikusteko zailtasunak dituzten familiei
edo taldeei zuzenduta.

Gaztelugatxeko San Juaneko ingurune zoragarria
ezagutu nahi duten eta kideetako batek edo bik
mugitzeko zailtasunak dituzten familiei edo taldeei
zuzenduta.

Mendi ibilia Bizkaiko kostaldetik kideetakoren batek
edo bik mugitzeko edo ikusteko zailtasunak dituzten
taldeentzat eta familientzat.

zaharrera

bisita

aulkian

baten sorrera

gurpil aulkian

aurrerapena

eta Barrikako kostaldetik

silencio de la ciudad blanca” (“Hiri
zuriaren isiltasuna”)

159 Bisita irisgarria, Bilbora eta

Pagasarrira

Jarduera hau Bizkaiko tontor mitikoenetako batera
igo nahi duten talde edo familiei eskaintzen zaie,
haien artean kideetako batek edo bik mugimendu
edo ikusmen zailtasunak dituztenean.

Parte hartu mahats bilketan, eta gozatu mahatsa
zapaltzen, Arabako Errioxako upategi batean.
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Bisitatu Ordiziako azoka eta
egin tailer gastronomiko bat

Bisitatu Ordiziako azoka chef batekin, kalitatezko
produktuak aukeratzeko, ondoren D’Elikatuz zentro
gastronomikoan egingo duzuen tailer gastronomiko
baterako.

76

Herri kirolak zuzenean, apustu
egin nahi?

Ezagutu eta praktikatu euskal herri kirol eta joko
tradizionaletakoren bat, txapelketa handietarako
prestatzen diren kirolariekin.
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Ibilbidea itsasontziz
Urdaibain

Zeharkatu itsasontziz Urdaibaiko Biosferaren
Erreserba, Euskadiko paisaia aniztasun ekologiko
handiena.

104

Bilbo kayakean: Euskalduna Zubia

Ezagutu Bilbo eta bere inguruak kayakean egindako
ibilaldi dibertigarri honetan. Euskalduna Zubiraino
joango gara, eta, han, hiriaren beste ikuspegi bat
ezagutuko dugu.

118

Gernika, bonbardaketa

Ibilbide honek 1937ko Gernikako bonbardaketaren
leku nagusietatik eramaten gaitu, bitxikerien eta
anekdoten bitartez.

132

Ezagutu ezazu Plentzia

Ibili kaleetan barrena eta ezagutu Bilbo baino
urtebete lehenago (1299) sorturiko Plentziako herriko
eraikinak.

146

Tourné Underground, Bilbon

Bizikletaz egindako ibilbidea, tokiko gidari baten
laguntzarekin, arte ikuspegi berritzaileenetik Bilboren
“beste aurpegiak” ezagutu ahal izateko.

