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Asko dira Euskadi ezinbesteko 

jomuga bihurtzen duten arra-

zoiak. Horregatik aurkezten di-

zugu hemen inolaz ere ahaztu 

ezin dituzunen zerrenda bat. 

Horretaz gain, liluratuta utziko 

zaituzten gauza interesgarri as-

ko aurkituko dituzu. Eta horrela 

ez bada, eman denbora.
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tatzen den izateko era: ohitura sustrai-
tuak, kultura aberatsa, tokiko kirolak... 

Bertako jendearen izaera hobeto ulertze-
ko, oso garrantzitsua da beren tradizioe-
kin nahastea, beren arrantza-portuetan 
ibiltzea, landa-mundua bizitzea...

Kostaldean egiaztatuko duzunez, Kan-
tauri itsasoak gertu dituen herrien 
nortasuna markatu du. Era berean, ba-
rrualdeko biztanleekiko aldeak nabariko 
dituzu.

Herri horren nortasuna eratu duten per-
tsonaia ospetsuen historiara hurbiltzen 
bazara, tokiko izaera marinela, industria-
la eta nekazaria nola sortu den ikusiko 
duzu, beti askotarikoa eta ekintzailea.

z da gehiago sartzen hain leku 
txikian. Oso zaila delako hain-
beste gauza miragarri aurkitzea 
bata bestetik hain gertu. Eus-

kadi leku bikaina da denbora laburrean 
erakargarritasun askorekin gozatzeko: 
paisaia desberdinak, klima onbera, mi-
laka urteko kultura bat, ospe handiko 
gastronomia... 

Ibilbidean zehar zurekin batera joango 
dira berdea, bertako mendien eta hara-
nen eszenario paregabean ikus daitekee-
na, eta itsasoaren urdina.

Berehala ikusiko duzu euskal biztanleek 
lotura estua dutela ingurune natural 
horiekin: lurra eta itsasoa. Bien eraginez 
sortu da bertako idiosinkrasian proiek-

bikaina distantzia
motzetan gozatzeko

EUSKADI Eta kostaldeko eta barrualdeko herriak 
interesgarriak diren modu berean, hiru 
hiriburuak ere interesgarriak direla iku-
siko duzu. Bilbok bere eraldaketarekin 
harrituko zaitu, industria-hiria izatetik 
nazioarteko arkitekturako pertsonaia 
ezagunak biltzen dituen abangoardiako 
metropolia izatera igaro baita. Donostiak, 
zoragarria eta bakarra, bere esparru eder 
eta dotorearekin liluratuko zaitu. Vito-
ria-Gasteiz berde aurkeztuko zaizu, bere 
ondare aberatsarekin eta munduan ere-
duzkoa den hiri-plangintzarekin.

Ondo jatea eta edatea Euskadin jende 
guztiaren eskueran dagoen luxu bat da: 
tokiko produktuak, sasoikoak, pintxo 
moduan, Arabako Errioxako ardo on ba-
tekin, txakolinarekin edo sagardoarekin. 
Ondo jatearen lurraldean zaude.

Orain, gozatu. Esperimentatu, behatu, 
hunkitu... 

www.euskaditurismoa.eus

45’ Ibilbidearen gutxi gorabeherako denbora autoan

45’ Ibilbidearen gutxi gorabeherako denbora autoan

45’ Ibilbidearen gutxi gorabeherako denbora autoan
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aur egun erreferente turisti-
ko zalantzagabea den hiriren 

bat egotekotan, hori Bilbao da. 
Industria-potentzia izatetik, 
bizitzeko pentsatutako hiri-e-

redu bihurtzeko izan duen eral-
daketak zur eta lur utziko zaitu. Dena 
Guggenheim Bilbao Museoaren inguruan 
hasi zen. Frank Gehryren arkitektura 
ikusgarriak ez zaitu berdin utziko, ezta 
horren pinakotekak ere, arte garaikidea-
ren lagin paregabe bat. 

"Guggenheim efektuarekin" Bilboren 
nazioarteko proiekzioa ikaragarria izan 
da. Museoaren aurrean Puppy ikusiko 
duzu, museoaren maskota, Jeff Koonsek 
egindako lorezko txakurra. Ez ahaztu 
argazki bat egitea museoaren zaindari 
leialaren ondoan.

Baina aldaketa eraikin enblematiko ba-
tetik haratago doa; bere burua berriz as-
matu duen hiri bat da horren emaitza... 
Metroarekin hasita. Hor, Sir Norman 
Foster arkitektoak arkitektura eta in-
geniaritza elkartu zituen maisutasunez. 

Eraikin ikusgarrietan euren 
marka utzi duten munduko 

arkitekturako izen ospetsuak dira 
Bilbao berriaren protagonistak

“Fosterito”, horrela deitzen zaie hemen 
modu adiskidetsuan metroko sarrerei. 
Egin ibilbide bat horren barruan. Era 
berean, harrituta geratuko zara Philippe 
Starcken sormenarekin. Alhondigan ikus 
daiteke, ardo-biltegi zahar bat, gaur 
egun kulturaniztasun-zentro bihurtu 
dena.

P U P P Y

A L H O N D I G A

g

Bilbao
GUGGENHEIM

diseinuzko hiri bat

Bilbok diseinuaren 
aldeko apustua egin du 
hiriaren eraldaketan

Autoreen obra horien artean aurkituko 
duzu Iberdrola Dorrea, César Pelli arkitek-
toarena, Euskadiko altuena, baita Isozaki 
Dorreak ere. Horien aurrean, Santiago Ca-
latravaren zubia gurutzatu behar duzu, 
Zubizuri izenekoa. Arkitekto horren lana 
dugu ere aireportuaren terminala, Usoa, 
hegan egiten hastera doan hegazti bat 
burura ekartzen duena.

Orain, diseinuz inguratutako berdegu-
ne atsegin batean erlaxatu zaitezke... 
Abandoibarrako Etorbidea; ingurune bi-
zia da, eta turistek eta Bilboko jendeak 
gozamenezko uneak partekatzen dituz-
te hor. Aprobetxatu ezazu Arte Ederren 
Museoa bisitatzeko, eta, besteak beste, 
El Grecoren, Sorollaren, Gauguinen eta 
Zurbaranen obrak ikusteko. 

Zabalgunean ikusiko duzu abangoardia-
ko eraikinak burgesia berriak altxatu 
zituen eraikinen dotoreziarekin batera 
bizi direla: Konkordiako Geltoki moder-
nista, Aldundiaren Jauregia Kale Nagu-
sian, Cafe Iruña ederra  Albia lorategien 
ondoan, edo Campos Eliseos antzokia, 
besteak beste. 

Abandon, Kale Nagusian, Indautxun 
eta Alde Zaharrean, merkataritza bilbo-
tar modernoarekin gozatu ahal izango 
duzu. Dotorea dela esaten dute, “kali-
tatezkoa”, eta nazioarteko firmekin be-
teta dago.

F O S T E R I T O

GUGGENHEIM BILBAO MUSEOA

B I L B A OE U S K A D I   

www.bilbaoturismo.net
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lde Zaharra bere Zazpi 

Kaleak ospetsuetan sortu 
zen: Goienkale, Arteka-

le, Dendarikale, Belostikale, 
Arategizar kalea, Barrenkale eta 

Barrenkale Barrena. Txikiteatzea (ardoak 
edatea) nahitaezko esperientzia da ho-
rietan. Zure ibilbidean, zaporez beteriko 
unibertso bat aurkituko duzu: "pintxoz" 
beteriko barrak. 

Egunez nahiz gauez, Plaza Berrian, Jar-
dines kalean edo Andra Marian, taberna 
asko dituzu horiek dastatzeko. Zonako 
jatetxeren batean bazkaltzea erabakitzen 
baduzu, baliteke postreetan abesten ari 
den mahaikide talde bat topatzea. Orain-
dik ohitura oso tipikoa da hemen.

Alde Zaharra bizirik 
dago eguneko edozein 
ordutan

Bilboko Alde Zaharraren merkatari-
tza-tradizioa famatua da. Bereziki 83. 
urteko uholdeen ondoren, dendak modu 
ikusgarrian birgaitu ziren. Aukera zabala 
eta kalitatea aurkituko dituzu hango era 
guztietako 400 saltoki eta 200 ostalari-
tza-establezimendu baino gehiagotan... 
eta Erriberako Udal Azoka, “betiko azoka”, 
horixe esango luke Bilboko jendeak, beti 
hiribilduaren ohiturekin lotua... Ba al 

zenekien azoka hori Europako handiena 
dela azalera estaliari dagokionez?

Bilboko biztanleen Begoñako Andra Maria-
rekiko debozioa dela eta, ospakizun asko-
ren partaide egiten dute. Bisita bat egin 
diezaiokezu Mallonako Galtzaden 311 eskai-
lera-mailak igota, Unamuno plazatik ha-
sita, edo hortik gertu eramango zaituen 
igogailuan igo zaitezke. Bide batez, Salbe-
ko Zubiak marineletatik jaso du izen hori; 
izan ere, itsasora irteten zirenean, abesti 
hori kantatzen zuten, justu basilika haien 
begien bistatik desagertzen zenean.

Beste bitxitasun bat: biztanleek botxo (zu-
loa) deitzen dute hiria, bailara batean da-
goelako. Artxandako funikularrean igotzen 
bazara, botxoaren panoramika zoragarri 
bat izango duzu; hor, “berdea zeru-ha-
rraskariekin elkartzen da.”  

Bilbao zaratatsua, Bilbao jatorra, Monu-
mentu Historiko Artistiko deklaratutako 
Erdi Aroko zonan aurkituko duzu bere Al-
de Zaharrean. Nabarmentzekoak dira Do-
ne Jakue katedral gotikoa, Kostaldeko Done 
Jakue bidearen erdi-erdian kokatua ego-
teagatik hartzen duena bere izena, Plaza 
Berria, Bilboko lehena eta ospetsuena,  San 
Anton Eliza, bere oinean kokatutako aurri 

Guggenheimaren inguruko Bilbok harritu bazaitu, 
Alde Zaharrean hiriaren xarma berezia sentituko 
duzu. Jakin beharra duzu bertako jendeak asko 
maite duela zona hori. Itsasadarraren inguruan 

1300. urtean jaio zen Bilbao da hori. Gaur egun, 
Bilboren bihotz zaharra bizitzaz beterik dago.

bihotz
gaztea dauka

ALDE
ZAHARRAK

zahar-zaharrekin, Arriaga Antzoki neoba-
rrokoa, Areatzako lorategiak, edo Arkeolo-
gia Museoa, 100.000 urte baino gehiago 
atzera eramango zaituena. Erlaxatzeko 
tarte bat hartzeko, kafetegi historikoeta-
ko batean atseden hartu ezazu.

Abuztuko bigarren hamabostalditik aurre-
ra etortzen bazara, Aste Nagusia gozatuko 
duzu. Jai horietan Marijaiak (Jaien Andrea) 
bere alaitasun guztia erakusten du. 

D O N E  J A K U E  K A T E D R A L A

P L A Z A  B E R R I A

a
A R R I A G A  A N T Z O K I A

T X I K I T E O A

M A R I J A I A 

Bilbok "botxo" izena du 
bertako jendearen artean

B I L B A OE U S K A D I   
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ITSASADARRA

hiribildua sortu zenetik 
gaur arte, Itsasadarrak 
funtsezko papera izan 
du Bilboren garape-

nean, baita Euskadiren motor ekonomi-
ko gisa ere. 

Portugaleteraino nabigatu zitekeen, eta 
horrek aukera eman zuen portua eta on-
tziola garrantzitsuak horren erriberetan 
kokatzeko, 80ko hamarkadaren erdira ar-
te. Itsasadarrak betiko protagonismoari 
eusten dio, eta gaur egun Bilboko jen-
dearen eta bisitatu nahi dutenen goza-
menerako irekia dago.

Itsasadarraren historia eta bere zubien 
historia modu paraleloan garatu dira: San 
Anton zubiaren historia Hiribilduaren ar-
marrian ikus daiteke. Erriberako 
Zubia Bilbao zaharraren barruan dago, 
eta alde zahar hori modernizatzen has-
ten da Mesedeetako Zubiaren ondoan, 
Areatzako Zubira iritsi arte; azken horrek 
zabalgunearekin konektatzen du. Indus-
tria-jarduerak nahitaezkoa egin zuen zu-
bi batzuk edukiera handiko ontziei bide 
emateko "irekitzea".

Zubiek eta pasabideek 
elkartzen dute Bilbao 
berria eta Bilbao zaharra

Zubi Zuriak, Salbeko Zubiak, Guggenheim 
museoan integratuak, Pedro Arrupe pasa-
bidea, Euskalduna Zubiak... turismora ireki 
den Bilbao berriari buruz hitz egiten dute. 
Azken zubia Euskalduna ontziola fama-
tuen egoitza izan zenaren gainean koka-
tzen da; bertan altxatu da, izen berarekin, 
Kongresu eta Musikaren Jauregia, 2003an 
munduko kongresu-jauregi onena gisa 
kalifikatua. Horren ondoan Itsas Museoa 
ikus dezakezu, eta, horren aurrean, on-
tziola zaharraren garabietako bat: Karola.

Bilbao metropolitarrak aukera emango di-
zu beti euskal herriaren ezaugarri izan den 
espiritu ekintzailearekin konektatzeko. In-
guruak bisitatzen dituzunean, bere alde 
marinelena ikusiko duzu.

Bilboren ikuspegi desberdin bat izango 
duzu Itsasadarrean nabigatzen baduzu. 
Eraikinen diseinua, hiriaren erritmo al-
dakorra... guztia ikusiko duzu leku pri-
bilegiatu batetik: ezkerraldean, iraganeko 
industria-zona, eta eskuinaldean, jada Biz-
kaia Zubian, Getxo, Areetako eta Neguriko 
auzoekin. 

www.bilboats.com
www.portugalete.org

Gaur egungo Bilbon, Itsasadarraren ingu-
ruan, era berean, beste proiektu batzuk 
ikus daitezke, hala nola ZAWP (Zorro-
tzaurre Art Work in Progress): eremuko 
hirigintza-planari kulturaren eta sormena-
ren bidez aurre egiteko asmoz sortutako 
mugimendua.  

www.zawp.org

Arteria biziduna hiriaren protagonista

ZUBI ZURI 

E U S K A L D U N A  J A U R E G I A

OHORAGARRIEN ATEA 

Itsasadarra ez omen da Bilborena, baizik eta Bilbao 
Itsasadarrarena... hiriaren historia itsasadarrarekin oso 
lotura estua duelako. Argi ikusiko duzu horren ertzeetan 
zehar ibiltzen bazara eta bokaleraino iristen bazara. Hori 
da modurik onena Hiribilduko bizitza nolakoa izan den eta 
nolakoa den ikusteko.

Memoriaren 
ibilaldia
Iraganean izan ginena 

ez ahazteko, Bilboko 

parke berria hiribilduaren 

hirigintza-berrikuntzaren 

barruan biltzen da. Horren 

inguruetan egile garaikide 

adierazgarrienen obrak 

ikusiko dituzu: Dali, 

Koons, Chillida, Bourgeois, 

Garraza, Casto Solano...

PLAN

ON
BAT

B I L B A OE U S K A D I   
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Horren bikain agertzen da Eiffel 
dorrean inspiratutako burdinazko 

eraikuntza hori, Itsasadarretik 
itsasora bidea irekitzen

Zubia
BIZKAIA

Metro batera hondartza
Gizateriaren Monumentu izenda-

tu zuen UNESCOk 2006an, Por-

tugalete ezkerraldean eta Areeta 

(Getxo) eskuinaldean zeudelarik. 

Ez ahaztu goiko plataforman ibil-

tzea; bokalearen ikuspegi zoraga-

rriak eskaintzen ditu.

...eta Bilbotik

GOIAN eta
BEHEAN

enetako ikono bat da, 61 
metroko garaiera duten 
burdinazko lau dorreekin, 

euren artean lotuak 160 me-
troko luzera duen pasabide baten 

bitartez. Goi-plataforma baten errai-
letan zehar mugitzen den ontzitxo 
batek pertsonak eta automobilak era-
mateko aukera ematen du.

1893an inauguratu zuten Bizkaia Zubia, 
eta metalezko egiturarekin munduan 
eraikitako lehenengo zubi transborda-
dorea izan zen. Alberto Palacio y Elis-
sague jaunak diseinatu zuen. Gizon 
hark garaiko beste eraikuntza batean 
ere parte hartu zuen, hain zuzen ere 
Madrilgo Erretiro Parkearen Kristalezko 
Jauregiaren eraikuntzan.

"Metroa" dagoenetik, esan daiteke Bilbok hondartza duela. Hondar-

tza gehienak eskuinaldean izango dituzu. Familientzako hondartzak, 

bereziak surflarientzako jasotzen dituzten olatuengatik... aukera as-

ko dituzu: Ereaga, Arrigunaga, Arrietara, Barinatxe... Plentziaraino; 

hiribildu marinel zoragarri horretan paseatu ahal izango duzu Itsa-

sadarraren ondoan, horren bokaleraino. Zoragarria irudituko zaizu 

tokikoek txipiroia arrantzatzeko erabiltzen dituzten ontzitxo geratuei 

begiratzea.

www.metrobilbao.eus

S O P E L A
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Donostia

Maitemintzeko hiria da. 
Begirada bat bere badiari eta 

bere hiru hondartzei, eta sakon 
zeharkatzera animatuko zaitu

itsasoak edertutako esparru paregabe bat baino gehiago 

Beste eremu batzuetan, era guztietako 
jarduerak eskaintzen dituen hiri bat zure 
eskueran duzu. Horrela ikasiko duzu Do-
nostia ongizatearen hiria dela. Erakarriko 
zaituzten aukeren artean daude talasote-
rapiako saioak eta masajeak, edo erdialde 
erromantikoan egin ditzakezun paseoak. 

Proposamen askoren 
eszenarioa

Zure paseoan running egin dezakezu Hai-
zearen Orrazitik Sagueseraino doan zirkui-
tu zoragarri batean, Berria Pasealekutik, 
edo Urumea ibaiaren ertzeetatik. Donostia 
bikaina da ere bizikletan gozatzeko. "Bi-
degorriek" (bizikleta-erreiak) hiriko edo-
zein puntura eramango zaituzte.

donostiara iritsi be-
zain laster, Kontxako 
hondartzak ongie-
torria ematen dizu, 

eta eguzki- eta ur-bainu luze bat hartzera 
edo itsasertzean paseo atsegin bat egitera 
gonbidatzen dizu, baita neguan ere. Ibili 
zaitez pasealekuan zehar Alderdi Ederreko 
lorategietatik Haizearen Orrazira iritsi arte, 
Chillidaren eta Peña Gancheguiren obra, 
eta alde batera utziko duzu Ondarretako 
hondartza. 

Bat-bateko maitemintze horrek erakutsi-
ko dizu badia inguratzen duen paradi-
sua: Igeldo, Urgull eta Uliamendiak; Santa 
Klarauhartea.

Hiriaren beste aldean Urumea ibaiarekin 
eta horren zubiekin topo egingo duzu, eta 
Zurriolako hondartza ikusiko duzu, inda-
rrez beteriko olatuekin. 

Hiri-hondartza horretan, hiri-erditik metro 
gutxi batzuetara, uretako jarduerek harre-
ra ona dute, eta, beraz, surfa eta body-
boarda ohiko jarduerak dira bertan. Urumea hautatzen baduzu, hainbat zubi 

ikusiko dituzu; adibidez: Zurriolako zubia. 
Bokaletik gertuen dagoen zubia da hori. 
Kursaal Kongresu Jauregiaren ondoan dago 
kokatua, eta Gros eta hiriaren erdigunea 
lotzen ditu. Eraiki zen lehen zubia Santa 
Katalinakoa izan zen, eta egurrezkoa izan 
zen urte askoz. Nabarmentzekoak dira 
Maria Kristinaren Zubia, monumentu-itsu-
ra duelako, eta Mundaiz zubia, oinarririk 
gabe eraiki den lehena delako. Lehendaka-
ri Agirreren zubia da azkena. Era berean, 
txango bat egin dezakezu Igeldo Mendira; 
funikularrean igo zaitezke. Eta, hiriaren 
ikuspegi ikusgarrienetako bat izateko: 
Haizearen Orrazia, Chillidarena, eta kos-
taldea. Urgull Mendia ere, bere gaztelua-
rekin, aukera interesgarria izan daiteke.

www.sansebastianturismo.com

Z U R R I O L A

HAIZEAREN ORRAZIA
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Donostian 18 izarreko 
mahai-zapia duen
mahai bat dugu 

Donostia eta bere ingurua itzal handiko 
Michelin Gidak urtero planeta osoko 
sukaldari onenei ematen dizkien izarrez 
beteak daude. Martin Berasategi, Juan 
Mari Arzak, Pedro Subijana edo Andoni 
Aduriz sukaldariek, beste euskal udalerri 
batzuetako lagunekin batera, Donostiako 
eta oro har Euskadiko sukaldaritza 
Euskadiren turismo-erakargarritasun 
nagusietako bat bihurtu dute.

Baina sukaldaritzako izar horiek 
hiriburuko eta inguruko taberna, jatetxe, 
sagardotegi eta erretegi guztiek ere 
badituzte, nahiz eta beste era batean 
izan. Kalitate gastronomikoa absolutua 
da. Besterik gabe, nahi duzuna pentsatu 
behar duzu. Galdetu ezazu eta berehala 
izango dituzu hainbat iradokizun euren 
espezialitatearen arabera jateko. 

Erretegietan txingarretan egindako 
egundoko txuletoiak edo arrainak 
eskainiko dizkizute. Esatea erraza bada 
ere: Denarekin atrebitu zaitez! Primeran 
zaindutako jatetxe on baten ateak irekiak 
izango dituzu edozein txokotan.

ikas itzazu Donostiako sukaldaritza-
ren arrakastaren sekretuak eta ga-
koak. Ibilbide bat egin ezazu Alde 
Zaharreko, Erdiko, Antiguoko edo Gro-

seko tabernetan, eta pintxo erakargarriak 
edo mokadu txikiak dastatu itzazu, txako-
linen, sagardoaren edo Arabako Errioxako 
ardoen artean. Eskala txikiko sukaldaritza 
da, egunero geroz eta pertsona gehiago 
liluratzen dituena. 

Euskaldunen ohitura bat da “Gilda” bat 
(pintxo bat pipermin, oliba eta antxoa-
rekin egina) jatea,  eguerdiko ardoari edo 
txakolinari laguntzeko. Hortik has zai-
tezke, eta horren ondoren begira ezazu 
edozein lekura; arraroa izango da giro 
zoragarri batean pintxo proposamen be-
rritzaile bat eskaintzen ez duen taberna, 
paseo entretenigarri batean zutik jatera 
animatzeko. Alde Zaharrak lehenik, eta 
hiriko edozein puntuk nanogastronomia 
imitaezina eskainiko dizu...

donostiako sukaldaritzaren arra-
kastaren gakoetako bat itsa-
soko eta baserriko produktu 
bikainak dira. Egin lekua zure 

planen barruan, eta bisitatu Bretxako azo-
ka, Alde Zaharrean, edo San Martin azoka, 
erdian. Ikusiko duzu sukaldari profesionalek 
eta sukaldaritzako zaleek nola hitz egi-
ten duten saltzaileekin azenario batzuen 
ezaugarriei buruz edo lupia baten jatorriari 
buruz. Ez da batere arraroa hiru izarretako 
chefak ikustea azoka horietan, hala nola 
Arzak edo Subijana... Etxekoandreen eta 
produktu onenen maitaleen ondoan!

munduko hiriburua

P I N T X O A K  A L D E  Z A H A R R E A N

B R E T X A  A Z O K A

Zeruan jan
Janari jainkotiarra dastatzen 

ari zarela pentsatuko duzu... 

aparteko zeru horretan biltzen 

diren 18 izarren artean hautatu, 

besterik gabe, eta lortutako 

ospea zergatik lortu duten 

ulertuko duzu. Inork baino hobeto 

ezagutzen dute sukaldaritzaren 

artea, eta mugaz gaindiko ospea 

dute. Hortaz, munduan biztanle 

bakoitzeko sukaldaritza-izar 

gehien dituen hirian zaudela 

aprobetxatu. Aukera zoragarria 

da. 
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Balioak eta argudioak, guztiak ditu… Zerbaitega-
tik izendatu dute Donostia “2016ko Europako Kultur 
Hiriburua”…! Hemen, kultura bizitasun handiarekin 
bizi da… Bere adierazpen herrikoienetik eta jende-
tsuenetik –urtarrilaren 20ko Danborrada– hasita, os-
pe handiko Zinemaldiraino eta Jazzaldiraino. "Hiritarren 
energia-olatuak" esaldiarekin izendatu dute hori. 

catherine Deneuve, Glenn 
Close, Woody Allen… 
eta askoz gehiagok, 
euren begiekin 

ikusi dute. Jaialdi zinematografiko 
bat izateaz haratago, Donostia  
berez zinema-plato handi bat da.  

Zuzendari, aktore, espezialista eta kritiko 
askok, zazpigarren artearekiko sekulako 
zaletasuna garatu dute hirurogei 
urteetan, eta Donostiako bizitza 
eta jarduera guztian nabari daiteke. 
Hainbesteraino, non Turismo Bulegoan 
ibilbide gidatu bat antolatzen duten 
hiria zinemaren magiarekin ezagutzeko. 
Benetan merezi du Bulebarrean, Kontxako 
hondartzan, eta eremu erromantikoan 
barrena ibiltzeak… Zazpigarren arteak 
Gipuzkoako hiriburuaren airea nola 
betetzen duen ikusiko duzu: hor daude 
Maria Kristina Hotela, Victoria Eugenia 
Antzokia edo Kursaal Jauregia. Guztia da 
film batetik ateria bezala!

Zinemaren
 hiria 

kulturaren hiria

Hemen, egunero ehunka adierazpen 
artistiko eta kultural izaten dira, eta hiri 

guztiak parte hartzen du
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K U R S A A L

DONOSTIA

N A Z I O A R T E K O  J A Z Z A L D I A

Sagardoa 
eta itsasoa

Imajinatu bale-ehizaren abentura bizi 

dezakezula, eta itsasoak sagardoare-

kin duen harremana ezagutu, “txotx” 

hotsaren erritualaren inguruko gastro-

nomia dastatuz. Horretarako Sagar-
doetxea Euskal Sagardoaren Museoa 

bisita dezakezu, ibilbide gidatu bat 

egin dezakezu Kontxako badian zehar, 

Donostian, eta Aquariumean  sar zai-

tezke, eta horren tunel ozeanikoa ikusi. 

Sekulako gozamena.

www.euskaditurismoa.eus
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www.sansebastianfestival.com

2016ko Europako Kultur Hiriburuan 
kultura-arloko topaketak eta deialdiak 
etengabeak dira. Beste klasiko bat 
dugu Nazioarteko Jazzaldia, eta 
aipatzekoa da, era berean, Musika 
Hamabostaldia. Zinemak beste 
adierazpen batzuk ditu Mendiko 
edo Urpekaritzako zinemaldietan, 
eta Fantasiazko Zinemaldian. Era 
berean, nabarmentzekoa da Surf Film 
Festival Jaialdia, diziplina anitzeko 
lagin bat eskaintzen duena. Arteleku 
sormenera irekitako zentro bat da, 
betiere sormenaren arte-adierazpen 
guztietan. Eta zientzia gogoko baduzu, 
Eureka! Zientzia Museoak esperientzia 
berritzaileetan parte hartzera 
gonbidatzen du, eta astero berritzen 
ditu bere proposamen teknologikoak. 
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Teknika ondo maneiatzen zuen 
eta perfekzioa bilatzen zuen. 

Ezaugarri horiek garaiko jostun 
handien errekonozimendua ekarri 
zioten. Lortutako ospeari esker, 
Balenciaga XX. mendeko jostun 

famatuena gisa kokatu dute.

BALENCIAGA
MUSEOA

Hemen zaletasunak dira gida

Cristobal Balenciaga Museoak 

jostunaren bizitza eta lana eza-

gutarazten du, eta modaren eta 

diseinuaren historian izan duen 

garrantzia eta jostunaren lega-

tua aurkezten ditu. Museoan 

Balenciagaren lanaren funtsez-

ko gakoak azaltzen dira, eta 

erakusketez gain, era askotako 

pertsonei zuzendutako ikasta-

roak, hitzaldiak eta tailer didak-

tikoak egiten ditu.

...eta Donostiatik

 ristobal Balenciaga Mu-
seoa Getarian dago, hau da, 
jostunaren sorterrian. 9.000 

metro karratu baino gehia-
go dira modaren munduko 

pertsonaia handi baten omenez. Izan 
ere, Balenciagaren sorkuntzak mundu-
ko museo garrantzitsuenetan erakutsi 
dira, hala nola New Yorkeko Metropo-
litan Museoan, Tokyoko Moda Funda-
zioan edo Lyongo Ehunen Museoan. 

Zumaian Ignacio Zuloaga Museoa duzu. 
Margolariaren lanez gain, El Grecoren 
eta Goyaren lan batzuk ere ikusi dai-
tezke hor. 

Pasai Donibanen Victor Hugo Museo Etxea 
ikus daiteke. Idazlea etxe horretan bizi 
izan zen, eta bertako jendeari buruz 
idatzi zuen. Garai hartako idazkiak eta 
marrazkiak ikusi daitezke.

c
Donostia hiri aktiboa da, eta aire librean kirol egiteko ohitura oso 

zabaldua dago. Zure ibilbidean ohartuko zara erraz ikusten direla 

korrikalariak, ziklistak, rollerrak, surflariak... 

Hain zuzen ere, horrexegatik hartzen ditu hiriak urtean hainbat eki-

taldi, eta batzuk lehen mailako nazioarteko ekitaldiak dira. Horren 

adibide ditugu Maratoia, Behobia-San Sebastian, Klasiko Ziklista, 

Donostia Cup, zaldi-lasterketak Lasarten, edo traineruen Kontxako 

Bandera bizia. Animatzen bazara, jendez beterik egoten diren eki-

taldietan parte hartuko duzu.

K O N T X A K O  B A N D E R A

B E H O B I A - S A N  S E B A S T I A N
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bizitzeko diseinatutako 
hiri baten harmonia

ertan bizi direnek ziur esaten 
dute hiri erosoa eta atsegi-
na dela. 

Oinez edo bizikletan, Vito-
ria-Gasteizen paseatzea denen 

eskura dago. Hiri barruko bideak, bizikle-
tentzako bidegorriak, pasealekuak zuhaitz 
hostotsuetan barrena... zure zain daude. 
Hiri guztian zehar daude, eta euren artean 
lotzen dute Eraztun Berdea. Seinaleztatu-
tako ehun kilometro baino gehiago. 

Eraztun Berdea  Arabako hiriburuaren pe-
rimetro naturala da. Hiri-zona inguratzen 
duten parkeen barruko 47 kilometroko 
bide eta bidexkak dira, Dulantzi, Armen-
tia, Olarizu, Salburua, Zabalgana, Zado-
rrako Erriberak, Berrostegieta, Errekaleor 
eta Lasarte bilduz. Baso, erreka eta mota 
guztietako faunaz eta floraz beteriko es-
zenario berdea.

Vitoria-Gasteiz handitu egin da, aldi 
berean bere ingurune eta natur-ondare 
aberatsa zainduz. Salburuako hezeguneek, 
erditik kilometro gutxira kokatutako ur-
mael erraldoiek, orein taldeak eta uretako 
milaka hegazti biltzen dituzte. Ataria In-
terpretazio Zentroak hurbiletik behatzeko 
aukera emango dizu.

Euskal hiriburuaren barruan, ez da ibil-
gailurik behar naturgune horietara joa-
teko. Vitoria-Gasteiz biztanle bakoitzeko 
metro karratu berde gehien dituen Eu-
ropako hirietako bat da, oinezkoentzat 
pentsatuta baitago. Horren adibide di-
tugu Batan moduko pasealekuak, Sen-

da-Frai Frantzisko-Cervantes, San 
Prudentzioko Basilikaren gailurreraino 
Armentian, baita hainbat parke ere, hala 
nola Florida, San Martin, Arriaga, Judi-
mendi, Eraztun Berdea... Ibilbide horiek 
guztiek, urteko edozein sasoitan, aukera 
emango dizute milaka irudi natural eder 
gozatzeko.

Mendi-ibiliak gustatzen zaizkizu? Hiria-
ren hegoaldetik irtenda, Gasteizko Mendiak 
dituzu. Mendizorrotza eta Berrostegieta 
zeharkatuta, Zaldiaran, Errogana edo 
Arrietako gailurretara iritsiko zara. Ipa-

Vitoria-Gasteizek jarduera 
teknologikoa eta industriala 

elkartzen ditu naturgune handiekin 
eta oinezkoentzako eta kirolerako 

zonekin. 2012ko European
Green Capital tituluarekin,
ongi pasatzeko hiria da

b

S A L B U R U A

U L L I B A R R I - G A N B O A

rraldean, Badaia, Arrato eta Elgea men-
dizerretan ibiliko zara.

Hor, hondartza eta ura barrualdekoak 
dira, eta oso ondo egokituak dituzu. 
Ullibarri-Ganboako eta Santa Engraziako 
urtegietan Landa, Erpidea, Garaio, Ma-
rieta eta Legutianoko bazterrak gozatuko 
dituzu eguzkia hartzeko, wind-surf egite-
ko, bainu bat hartzeko, edo kometa bat 
hegan egitera eramateko.

Goitik  
begiratuta

Vitoria-Gasteiz "berdez" pentsatutako 
hiritzat hartzen bada, besteak beste, 
natur-baliabideekiko dedikazioagatik 
da. Horregatik, Atariara hurbiltzea go-
mendatzen dizugu. Salburuako par-
kean kokatutako instalazio bat da. 
Hor hegazti kopuru handi bat izango 
duzu behatzeko, ingurune errepikae-
zin batek bakarrik eskaini dezakeen 
isiltasunarekin. 
Beste aukera interesgarri bat da hiria 
goitik begiratzea, zerutik, globo batean 
igota, baina soilik urteko garai batzue-
tan egin daiteke.

Z A B A L G A N A

A T A R I A

Vitoria-Gasteiz
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ERDI AROKO HARRESIA

erdi Aroko Hirigunean ibiltzen 
zarenean, Harresiak, Bibat 
(Karta eta Arkeologia Museoa) 
edo Eskoriatza-Eskibel eta Mon-

tehermoso jauregiak bisitatuko dituzu, 
ahaleginik egin gabe. Arrapala meka-
niko eroso batzuek eramango zaituzte 
gailurrera. Hor, bizitza eta gizarte- eta 
kultura-jarduera irakiten dago berrikun-
tza eta bizitza sortuz. 

Erdi Aroko Hirigunearen barruan, kul-
tura-abangoardia geldiezinak lanean 
daude. Azken proposamenetako bat da  
horma-irudien ibilbidea. Fatxadak eta 

Katedral baten 
efektuak

ERDI  AROKO HARRESIA

Hiriaren zona berdearen barruan 
dago Erdi Aroko Almendra, horrela 
deitua forma obalatua izateagatik. 
Hiriburuaren zati zaharrena da, eta 
1000. urte inguruan Gasteiz izen-
datu zuten muinoan dago kokatua. 
Edozein gasteiztarrek egingo dizun 
lehen proposamena izango da Santa 
Maria Katedrala bisitatzea; “lanetan 
eta irekia” jarraitzen du. Beste ba-
tzuen artean, Toti Martinez de Lezea 
eta Ken Follet idazleak katedralean 
inspiratu ziren beren liburu batzuen 
argumentuetarako. Katedral gotikoa-
ren eraberritze-lan luzeak bisitatzea 
turistentzako eta historiaren maita-
leentzako aukera berezi bat da eta 
eskari handia jasotzen du oraindik, 
betiere eraikina nola eraiki zen eta 
nola eraberritzen duten jakitea gus-
tuko dutenentzat. Milioi bat bisitari 
baino gehiago egon dira Katedra-
leko habeartean, atarian, murruetan 
eta triforioetan. 

www.catedralvitoria.eus

Vitoria-Gasteizek Euskadiko 
erdigune historiko 

enblematikoenetako bat dauka. 
Harrituta geratuko zara, Erdi 
Aroko zaporez beteriko XII. 
mendeko kaleetan zehar 

ibiltzen zarenean.

E S P A I N I A  P L A Z A

S A N T A  M A R I A  K A T E D R A L A

Inoiz kontatu ez 
dizuten moduan 
biziko duzu historia

horma zaharrak betetzen ditu, kolorez 
beteriko horma-irudi erraldoiekin. Irudi 
horiek eskola sortu dute artearen Euro-
pako abangoardietan. 

Kaleen izenei begira iezaiezu: Aiztogile, 
Errementari, Pintore, Hedegile...hor ga-
ratzen zen lanbide-jarduera adierazten 
dute. Bide batez, hilabete bakoitzeko 
lehen larunbatean azoka bat antola-
tzen da, eta zonako merkatariek parte 
hartzen dute beren produktuak kalean 
erakutsiz. 

Ingurune horretan kokatzen dira, bes-
teak beste, Bendaña jauregia, Sokaren 
Etxea, Portaloia postako etxea, edo bizi-
tasunez beteriko Buruileria, Landatxo edo 
Matxete plazak. 

Ondare paregabe horren barruan biltzen 
da interes berezia duen museo bat: Na-
tur Zientzien museoa. Arlo horretan ai-
tzindaria da, geologiako, botanikako eta 
zoologiako bildumen kalitate onagatik.

www.vitoria-gasteiz.org/turismo
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Mendeak elkartzen dituen

Zabalgunea  
Erosketak, gozokiak, 
pintxoak eta ibilaldiak

Arte garaikidea 
arkeologiarekin eta 
kartekin batera

A R T I U M

asteizko Zabalguneak beste 
museo bat ere bisitatzeko au-

kera emango dizu: Artium, Arte 
Garaikidearen Euskal Zentro Mu-
seoa. Gaur egungo artea biltzen, 

ekoizten, zabaltzen eta ikertzen 
du. Museoaren bilduma iraunkorrean 
margolari handien lanak gordetzen di-
ra; adibidez: Miquel Barceló, Chillida, 
Gordillo, Miró, Picasso, Tapies, Dalí, 
Saura, Urzay..

Hiriaren dinamismoak aukera emango 
dizu, era berean, jendearekin ibiltzeko, 
eta zona horretako denda ugarietan 
erosketak egiteko. Denetarik aurkitu-
ko duzu: euren negozioa jarduera fin 
bihurtu duten lokal espezializatuak, 
xarma duten saltokiak, arropa- eta 
osagarri-denda esklusiboak, diseinua 
eta originaltasuna konbinatzen duten 
dendak... edo "delicatessenak" saltzen 
dituzten lokalak, etxera itzultzen za-
renean dastatu ahal izango dituzun 
zapore horiek erosteko. Ez uko egin, 
eta aurkituko duzun sorta zabalaren 
barruan hauta ezazu. 

Ziur pintxoak jatera eta ardoak edatera 
joaten zarela hiriko taberna ugarietan.  
"Txikiteoa" Euskadiko bizitzaren eta 
kulturaren ezaugarri bat da, eta he-
men gehien errotuak dauden ohiture-
tan parte hartzeko modu bat da. Zona 
batzuetan Pintxoen Ibilbidea aurkituko 
duzu. Aukera paregabea da miniatu-
razko sukaldaritzako lagin zoragarri 
horiek dastatzeko. Eta asteko egun 
zehatz batzuetan auzoek "pintxo-po-
tea" eskaintzen dute, hau da, prezio 
on baten truke pintxo bat, pote bat eta 
giro on bat dastatzeko proposamena. 
Edozein kasutan, lokal horietan maiz 
egoten diren koadrilekin elkartu nahi-
ko duzu, eta barra oso erakargarriak 
izango dituzu.

Nahitaez dastatu behar duzun beste 
proposamen bat gozokiak dira. Gozo-
gintza Arabako hiriburuko espeziali-
tatea da, eta hamarkadetako tradizioa 
dauka. Erakusleihoek aurkezten dituz-
ten gozamenekin liluratu zaitez, eta 
probatu "goxua", "Gasteiz tarta", "txu-
txitoak", txokolatezko trufak, baskitoak 
eta neskitak... eta, horietako baten bat 
eramateko erosten baduzu, dastatzen 
dituztenek errepikatu nahiko dute; be-
raz, erosi asko.

A N D R E  M A R I A  Z U R I A R E N  P L A Z A Eta festa bor-bor 
dagoenean...

...hiria eraldatzen ari da. Erraz egiazta-
tuko duzu, bereziki, zure bisitak "Andre 
Maria Zuriaren Jaiekin" bat egiten badu, 
abuztuaren 5ean. Aurreko egunean Ze-
ledoi pertsonaiak jaiei hasiera ematen 
die, eta erdi guztia alaitasunez betetzen 
da. Ez dago giro hobeagorik.

Z E L E D O I R E N  J A I T S I E R A
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2018an  FAOk emandako 
Munduko Nekazal 

Ondarearen aitorpena jaso 
zuen, Hatz Harana altxor 

naturalen munduko mapan 
kokatuz.

Historiaren 
hasierara itzuli

Gesaltza Añanako Gatz Haranak egu-

na pasatzeko plan erakargarri bat 

eskaintzen dizu. Gatz-ustiategi hori 

iturburu gazietatik ateratzen da. Harri, 

buztin eta egurrez egindako artisau-

-terrazetan kokatutako 5.000 larrainez 

dago osatuta. Egurrezko ehunka kana-

len bitartez zabaltzen da ura haranaren 

120.000 metro karratutik gorako aza-

leran, eta horien ondoan kokatutako 

bideen artean ibili ahalko duzu.

www.vallesalado.com
Arabako ondarea aberatsa da bere historiaurretik hasita. Pro-

bintziaren geografian zehar monumentu megalitikoak aurkituko 

dituzu, lehen biztanleen lagin on bat uzten dutenak, hala nola 

Aizkomendiko trikuharriak, Egilatzekoak, Sorginetxekoak, Arri-

zalakoak, eta Sorginen Txabola, Bilarren.

Era berean, nabarmentzekoak dira Alaitzako eta Gazeoko eli-
zetako pinturak, Aguraingo Alde Zaharra, Mendozako dorreak 

eta Varonatarren dorreak... eta Erdi Aroari dagokionez, Kexaa-

ko monumentu-multzoa nabarmentzen da, Aiarako jauregia eta 

monasterioa horren barruan daudelarik, edo Labrazako, Gatza-

gako eta Guardiako harresiztatutako erdiguneak...

Añanako Gatz Haranak 3.000 urtetik 

gorako historia dauka. Egin bisita gi-

datu bat eta haranaren egitura berezia 

eta Añanako gatzaren sekretuak eza-

gutuko dituzu. Izan ere, euskal sukal-

dariek gatz hori erabiltzen dute euren 

menuetan. Haraneko kaneletan igaro 

den ur gesala probatuko duzu, Gatz 

Spaan sartuko dituzu oinak, eta gour-

met gatzak dastatu ahal izango dituzu.

www.euskaditurismoa.eus

Gatz
HARANA

...eta 
Vitoria-Gasteiztik
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A R A B A K O

ERRIOXA

Arabako Errioxako usainak eta paisaiak
Igo zaitez Enobusean, eta modu onenean egin 

ezazu Arabako Errioxako Ardoaren Ibilbidea. Er-

di Aroko herriak bisitatuko dituzu gida baten la-

guntzarekin, mahasti-paisaia zoragarriak ikusiko 

dituzu, lantze-prozesuaren sekretuak ezagutuko 

dituzu eta Jatorri Deitura Kalifikatua duten ardo 

ospetsuen zaporeak eta aromak gozatuko dituzu 

upeltegietan eta ostalaritza-establezimenduetan, 

dastatzeak egiteko aukerarekin.

www.euskaditurismoa.eus

Ardoaren eta mahastien paisaia 

hemen ikusten duzuna Araba-
ko Errioxaren berezitasunaren 
gosegarri bat besterik ez da... 
mahastiz beteriko ikuspegi 

bat, Ebroren eta Kantauri Mendizerraren ar-
tean zabaltzen dena, eta urtaroaren arabe-
ra, irudian bezain ikusgarri agertzen dena. 

Ez da harritzekoa UNESCOk Ardoaren eta 
Mahastien Kultura Paisaia Gizateriaren 
Ondare izateko hautagai diren kultu-
ra-ondareen zerrendan jaso duela. Nor-
tasun propioa duen Monumentu Multzo 
horrek paisaia homogeneo bat gordetzen 
du, herri ederrak mendetako historia me-

tatzen duten leku arkeologikoekin erabat 
integratuz; adibidez: trikuharriekin, ha-
rresiztatutako hiribilduekin... Erraz eza-
gutzen den kultura-paisaia bat sortzen 
dute. Irudiak aukera emango dizu tra-
dizioa eta modernitatea nola orekatzen 
diren ikusteko. Mahasti-azalera handien 
artean paisaian tartekatzen diren upelte-
giei begiratu bat ematea nahikoa izango 
da. Multzo horregatik osoagatik, Arabako 
Errioxa bisitatzea merezi du. Izan ere, ber-
tan Jatorri Deiturarekin lantzen diren pro-
duktuen -ardoa betidanik eta olioa gaur 
egun- maitale izan ala ez, nortasun naba-
ria duen Euskadiko eskualde batekin topo 
egingo duzu, guztiz desberdina eta asko 
gustatuko zaizun jendearekin. 

K A N T A U R I  M E N D I Z E R R A

www.rutadelvinoderiojaalavesa.com
B I A S T E R I K O  U R M A E L A K
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G U A R D I A

ELTZIEGOu peltegien munduan 
izan den eraldake-
ta Arabako Errioxako 
jendeak ardoarekin 

zerikusia duten alderdi guztietan adie-
razten duen pasioarekin batera gertatu 
da. Lehenik "kalatuak" izan ziren. Es-
kualdeko herri askoren zorupean koka-
tzen dira, eta Erdi Aroan dute jatorria. 
Gaur egun, instalazio modernoak dira 
eta euren artean lehian dabiltza, eder-
tasunez eta irudimenez beteriko forma 
ausarten bitartez gailentzeko. Horietako 
askok nazioarteko arkitekturako pertso-
naia handiek diseinatu dituzte. Batzuk 
abangoardiako eraikuntzagatik nabar-
mentzen dira; adibidez: Marques de Ris-
cal upeltegia, Frank Gehry arkitektoaren 
obra, Ysios upeltegia, Santiago Calatra-
vak diseinatua, CUNE upeltegia, Philippe 
Maziéresek sinatua, Baigorri upeltegia, 
Samaniegok eraikia, edo Antión, Marino 
Pascualen obra. Badaude klasikoagoak 
diren beste batzuk, materialen noblezia-
gatik eta dotoretasunagatik nabarmen-
tzen direnak... Izan ere, eremu horretan 
arnasten den ardoaren kulturaren era-
ginez, upeltegien ugaritasunak modu 
berezian blaitzen du Arabako Errioxa-
ko eguneroko bizitza. 

Horietako asko bisitatu ditzakezula 
ikusiko duzu. Horrek prozesuak ezagu-
tzeko aukera ematen du, baita ardoak 
egiteko muztioen hautaketa ezagu-
tzeko ere. Hartzidura-kupel handiak 
edo zahartze-barrikak ikus daitezke, 
horien barruan bizi den giro lasaiaz 
inguratuak. 

Arabako eskualde horren adierazpen 
bakoitzak zaharra eta modernoa 
konbinatzen ditu... mendeetako 
jakituria eta azken teknologia. Ardoa 
bere pasio bihurtu duen herri baten 
egiten jakitea da.

Ardoaren osasuna 
eta edertasuna

www.rutadelvinoderiojaalavesa.com

A R A B A K O  
E R R I O X A K O  U P E L T E G I A K

Berrikuntza 
hondoan eta forman

Ardoaren inguruko gozamenak 
dastatzeaz haratago doaz. Izan 
ere, Villa de Laguardia hotelak 
tratamendu naturalak eskaintzen 
ditu "jatorri-deiturarekin", gorpu-
tza eta burua zaintzeko. Hoteleko 
Spaak nahierarako esperientzia 
erakargarriak proposatzen ditu; 
adibidez, oinarrian ardoa duena, 
horren ezaugarri kosmetikoak 
aprobetxatuz. 

Familia osoarentzat
Arabako Errioxan jarduerak hel-
duentzat eta txikientzat pen-
tsatuak daude. Zure bidaia 
programatzen duzunean, pen-
tsatu ezazu ardoaren munduaren 
inguruan familia-esperientzia berri 
pila bat egitea zer dibertigarria izan 
daitekeen.
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B I L A R

e uskal herriak duela milaka 
urte aurkitu zituen Arabako 
Errioxaren ontasunak. Udale-
rri bakoitzak ondare historiko 

gozo bat dauka zure arreta erakartzeko. 
Nabarmentzekoak dira Layazako trikuha-
rriak, Herrerako portuan, Sotillokoa, San 
Martin, La Huesera Guardian, Sorginen 
Txabola Bilarren, Encinal eta Llanos Kri-
panen. Interesgarriak dira, era berean, 
udalerri askotan oraindik kontserbatzen 
diren haitzuloetako dolare ugariak.

Bastidatik gertu kokatzen dira Buradon-
go Kastroak, Burdin Aroan biztanleak 
zituztenak. Guardiaren ondoan, La Ho-
ya herrixka protohistorikoak museo bat 
dauka, ia duela hiru mila urteko bizi-
moduak gogora ekartzen dituena. Ber-
tako historia krudelak harrituko zaitu, 
eta bertako biztanleek nola amaitu zu-
ten azalduko dizu. Gezi, su eta lantzen 
artean...!

Hor ere historia gozatuko duzu. Nafa-
rroaren eta Gaztelaren artean, Arabako 
Errioxaren jatorria Erdi Aroan kokatzen 
da. Horrek azaltzen du zergatik dauden 
hainbeste harresiztatutako hiribildu. La-
braza horietako bat da. Bere kontser-
bazio bikainak Harresiztatutako Hirien 
Nazioarteko Saria lortzea ekarri dio. 
Udalerriko ehun biztanleek jaun feu-
dalen moduan gozatzen dute Arabako 
herri ederrenetako batean.

Arabako Errioxaren mendebaldeko 
muturrean, Buradon Gatzagak harro 
mantentzen ditu zutik bere defentsa-
-murruak, dorreak eta Oñatiko Kondea-
ren Jauregia. Ur gesalen iturburu bat 
dago bertan, ehunka turistek bisitatzen 
dutena. 
Ziur gozatuko duzula! 

L A B R A Z A

Guardia, 
harresi irekien historia bat

 

E R R E G E E N  A N D R E  M A R I  E L I Z A  ( G U A R D I A )

A R A B A K O  E R R I O X A Guardia eskualdearen erdian nagusitzen 
da. XIII. mendean gotorleku bihurtu 
zuten. Bere harresiak eta dorreek gizar-
te-bizitza handi bat babesten dute, eta 
turismoak estatus pribilegiatua dauka.         

Ahal izanez gero, bisita gidatu bat egin 
ezazu, honako hauek barnean hartuta: 
Erregeen Andre Maria eliza, elizpearekin 
eta Abade Dorrearekin. Apartekoa da, 
eta, gainera, ondo kontserbatua! No-
lanahi ere, ikusi egin behar duzu.

G U A R D I A

Udaletxea ere ikusteko interesgarria da. 
Plaza Nagusian dago kokatua, eta ho-
rren fatxadan kariloi-erlojua nabarmen-
tzen da. Erlojuak automata batzuk ditu, 
ordu jakin batzuetan kalejiraren errit-
moan dantza egiten dutenak.

Agian ez dakizu Samaniego alegilaria 
hor jaio zela, San Juanen Plaza txikian 
kokatutako XVII. mendeko jauregi-etxe 
batean.

Zure ibilaldian, hiribilduaren hegoal-
dean, San Juan elizak zure arreta deitu-
ko du. Gotorleku-eliz gisa deskribatuta 
dago. 

Hiribilduko eraikin zaharrena (XIV. men-
de amaierakoa) Primicia etxea da. Paga-
nos kalean dago, eta "primizia" zergen 
biltegia izateari zor dio bere izena.

Arabako Errioxako lurren eta herrien 
ikuspegi paregabeak izan nahi baditu-
zu, egin ibili bat Collado mendixkako 
pasealekuan. Arabako Errioxaren ikus-
pegi panoramiko zoragarria eskainiko 
dizu, Kantauri Mendizerra nagusituta. 

EZ
INBESTEKOA
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euskadik itsasoarekin duen lotura ez 
da gaur egungoa bakarrik. Kantau-
ri Itsasoak beti izan du funtsezko 

paper bat paisaian, ekonomian eta ho-
rren gertu bizi direnen bizitzan, eta gaur 
egun oraindik errotuak dauden ohiturak 
sortu ditu. Itsasoaren munduarekin lotura 
estua duten ekonomiak dituzten guneak 
bisitatzen dituzunean, herri horren izaera 
pixka bat gehiago ulertzeko aukera izango 
duzu, baita milaka urteko kultura horren 
sinadura esklusiboa duten esperientziak 
bizitzeko ere.

Espiritu marinel horren jatorria balearen 
harrapaketan dago. Horri esker, arrantzak 
bizitza duin eta egonkor bat eskaini zuen: 
gizonak arrantzara joaten ziren, eta ema-
kumeak sareak josten zituzten edo arraina 
saltzen zuten. Gaur egun, oraindik ikus 
dezakezu portu askotan zeregin berberei 
eusten zaiela. Euren interesak zaintzeko 
premiaren eraginez, marinelak kofradie-
tan elkartu behar izan ziren. Formula ho-
ri gaur egun oraindik bizirik dago. 

Kantauri itsasoaren zangartasunetik ba-
besteko premia sentitzen zuten, eta bi-
laketa horren ondorioz kofradiakideak 
erlijioarekin lotzen ziren. 

Debozioa herrietako jai askotan ikus 
daiteke, hala nola “karmengo jaiak”, 
“madalenak” edo “san pedro jaiak”, 
kostaldeko hainbat udalerritan egiten 
direnak. Debozio horren fruitu dira, era 
berean, honako tenplu hauek: Guadalu-
peko Andre Mariaren Santutegia Hondarri-
bian, Santa Katalina Mundakan eta San 
Telmo Zumaian. Kokapenari dagokionez, 
tenplurik bereziena Gaztelugatxeko Donie-
ne baseliza da... Horra igotzeko aholka-
tzen dizugu; ziur harrituko zarela.

 

Euskal
KOSTALDEA

landutako kultura
itsasoaren indarrez

Debozioa adierazpen 
marinel askotan 
nabari da

M A D A L E N A K

G E T A R I A
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zure bidaian nahi-
taez egon behar 
duen kostaldeko 
ibilbide bat da 

flyscharen ondoan egiten dena. Flysch 
izeneko harri-multzo horrek gure plane-
taren historiako 60 milioi urte jasotzen 
ditu, eta Euskal Kostaldeko Geoparkea osa-
tzen du. Liburu ireki bateko orriak izango 
balira bezala, flyschari begiratzean lurra-
ren bilakaera ikusiko duzu, kostaldearen 
zona horretako harkaitzen formazioaren 
bitartez. Ikusiko dituzun harri-estratuak 
agerian geratu dira itsasoaren etengabeko 
ekintzaren ondorioz. 

Multzo hori mundu osoko geologoentza-
ko benetako pasio bat da. Haiek defen-

Euskal Kostaldeko 
Geoparkea, 2010. 
urteaz geroztik, 
UNESCOk aitortutako 
Geoparkeen Europako 
Sareko kide da

datzen duten teoriaren arabera, erroketan 
"irakurri" daiteke dinosauroak meteorito 
baten ondorioz hil zirela. 

Leku horretara iritsi zaitezke Zumaiatik, De-
batik eta Mutrikutik. Hobeto ikusteko auke-
ra asko daude: ontzi-txangoak, flyscharen 
trekkinga, paseoak zaldian, eta bisita bat 
Algorrira, hau da, Zumaiako Baliabide Na-
turalen Interpretazio Zentrora. Zentro 
horretan aukera izango duzu Euskal Kos-
taldeko egitura geologiko horretan sakon-
tzeko, modu erraz eta atsegin batean.

Geologiaren aldetik interesgarriak dira, 
era berean, Astondoko duna petrifikatuak, 
Gorlizen, eta Getxoko Punta Galean hasi, 
Sopela, Barrika, Plentzia, eta Gorlizen jarrai-
tu, eta Armintzan amaitzen diren itsasla-
barren lerroa.

www.algorri.eus
www.geoparkea.eus

Zerura begiratzen baduzu, hegaztiei beha-
tzea oso interesgarria izan daiteke. Txin-
gudiko padura Irunen, Higuer Lurmuturra 
Hondarribian, edo iristeko ezinezkoa den 
Aketxeko uhartea Bermeon, behatoki natu-
ral onak dira. Urdaibai Bird Center zentroa, 
Gautegiz-Arteagan, hegaztiei behatzeko 
eta eraztunak jartzeko zentro bat da. Izan 
ere, Euskadin behaketarekin lotutako gau-
za guztiei buruzko informazioa ematen 
duen produktu turistiko bat dugu:

www.birdingeuskadi.eus
MAREARTEKO ZABALGUNEA 60

arrastoa sentituko duzu 

Euskal Kostaldeko Geoparkea

Mutrikutik eta Debatik, Zumairaino iristen dira... itsaslabar ikaragarriak 

dira, eta are ikaragarriagoak itsasotik ikusten badituzu. Gure planetaren 

bilakaeraren ikuspegi zoragarri horrek osatzen du Flyscha, hau da, Lu-

rraren historia sekretua erakusten duen formazio geologikoa, liburu ireki 

bat izango balitz bezala. 

Itsasontzi batean egindako paseo batek kostalde harrigarri horretara 

hurbilduko zaitu. Oso berezia da, eta hain zuzen ere horregatik izendatu 

du UNESCOk Geoparkearen Ondare Natural gisa.

www.euskaditurismoa.eus

Flyscharen ibilbidea

Birding Euskadi
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EUSKAL
HONDARTZAK

M U N D A K A

Z A R A U T Z

Erreginek, margolariek eta 
poetek hautatu dituzte, haien 
edertasunagatik, klima goxoagatik 
eta iodoz eta gatzez beteriko 
urengatik. Orain zuk gozatuko dituzu.

euskal kostaldean tartekatzen 
diren gutxi gorabehera berro-
geita hamar hondartzak ede-
rrak eta erabilera anitzekoak 

dira. Erlaxatzeko erabil ditzakezu, edo 
atsedena konbina dezakezu jarduera 
ugarirekin, hala nola surfarekin, pira-
guismoarekin, urpekaritzarekin, edo 
hondartzako edozein kirolekin; adibi-
dez: palak edo hondartzako boleya... 
Oro har hondartza guztiek bermatzen 
dute beren uren eta zerbitzuen kalitatea, 
urtetik urtera berritutako bereizgarriekin. 

Mota guztietako hondartzak daude. 
Hiriko-hondartzak apartak dira fa-
milientzat, eta horien artean nabar-
mentzekoak dira  Kontxa Donostian, 
Astondoa Gorlizen, edo Isuntza Lekeition. 
Azken bi horiek Bizkaian daude.

Giro gazte eta biziarekin, onenak hona-
ko hauek dira: Zurriola Donostian, eta 
Gorliz eta Plentzia Bizkaian. Surfa edo 
kayak egiteko bikainak dira Zarauzkoa, 

Bakiokoa edo Laidatxu; azken hori Mun-
dakan dago... talde horretan bertan dau-
de Gorrondatxe (Getxo), Arrietara (Sopela), 
Antilla Orion, eta Barinatxe, Basatia izena-
rekin ezaguna, Getxoren eta Sopelaren 
artean. Era berean, honako hauek ere 
zabalak dira eta ongi ekipatuak daude: 
Hondarribikoa, Karraspio  Mendexan, Arri-
gunaga eta Ereaga Getxon, Areeta Mus-
kizen eta Zierbenan, Ea, Santiagokoa 
Zumaian, Malkorbe Getarian, Debakoa, 
edo Arrigorri Ondarroan. Hondartza be-
netan berezia duzu Laidakoa, Ibarran-
gelun. Kokatuta dagoen ingurunearen 
edertasunak ematen dio xarma, Urdai-
baiko Biosferaren Erreserban baitago.

Zumaiako Itzurun hondartzak ere aho-
-zabalik utziko zaitu, eta, gainera, eus-
kal kostaldearen historia geologikoa 
kontatuko dizu. 

Iristeko erraza izatea behar baduzu, Biz-
kaian Ereaga eta Arrigunaga  hondartzak 
dituzu, biak Getxon, baita Laga, Karras-

pio eta Toña (Sukarrieta) ere, eta Gi-
puzkoan Kontxa, Zarautz eta Ondarbeltz 
dituzu.

Azkenik, nahi duzuna "ehungairik" gabe 
egotea baldin bada, Euskal Kostaldean 
kala txiki asko dituzu, baita nudismoa 
egin dezakezun hainbat hondartza ere. 
Kalen adibide batzuk: Barrika, Lapa-
txa Ean, Ulia eta Igeldo Donostian, eta 
hondartzari dagokionez, hemen Zurriola 
duzu. Zarauzkoa ere eskura duzu, edo Sa-
turraran, Mutrikun. Bizkaian aipagarriak 
dira Meñakoz, Barrika-Sopelan, Aizkorri, 
Getxon, edo Barinatxe  Sopela-Getxon.

eko hamarkadaren amaie-
ran iritsi zen surfa Euskal 
Kostaldera, zehazki Bia-
rritzera. Poliki eta ondo 

jokatuz, kirol horrek zaleak 
erakarri zituen pixkanaka, eta 

gaur egun erreferente bat da mundu 
osoan. Interesatzen bazaizu, surfaren 
munduan hasteko edo jada kirol horre-
tan adituak direnentzat ikastaroak eta 
eskolak eskaintzen dituzten turismo ak-
tiboko enpresa askoren artean hautatu 
dezakezu. Donostiatik Getxora, Zarautz, 
Sopela, Bakio edo Mundakan zehar, sur-
farekiko zaletasuna argi eta garbi froga-
tzen da mundu osotik hona hurbiltzen 
diren surflarien kopuru handiarekin. Era 
berean, aipatzekoa da Mundakan Euro-
pako olatu onenak sortzen direla. Kan-
tauri Itsasoak ematen dizkigun olatu 
ikaragarriek (batzuk World Class mai-
lakotzat hartuak) aukera ematen dute 
txapelketa garrantzitsuak egiteko, hala 
nola Donostia, Zarautz eta Sopelakoa; 
azken bi horiek Europako eta munduko 
zirkuituetan daude bilduak. Beste adibi-
de bat dugu Punta Galea Big Challenge 
txapelketa Getxon (olatu erraldoien Surf 
Txapelketa).

www.surfingeuskadi.eus
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Itsasoaren hondora 
sakondu ezazu, 
altxorrez
beteta dago
 

tsasoaren kulturaren ondarea eza-
gutzeko eta euskal herriak horrekin 
duen lotura ulertzeko laguntzen 

duen ondarera hurbiltzeko, onena da 
kostaldean zehar banatzen diren museo 
ugariak bisitatzea. Hasteko, Donostiako 
Aquariuma bisita dezakezu, mareen az-
terketan aitzindaria izan den erakun-
dea. Asko gustatuko zaizu ozeanarioa, 
itsas munduaren gaineko 360ºko bistak 
eskaintzen dituen tunelak zeharkatuta. 
Hiriburuan ere Itsas Museoa bisita deza-
kezu. Erakusketa monografikoak egiten 
ditu eta, historian eta kulturan izan du-
ten garrantziaren arabera hautatzen ditu. 
Irunen OIasso Museo Erromatarra dauka-
zu. Museoak leku horretan eraikitako hiri 
zaharraren izena hartu du, garai hartako 
eguneroko bizitza gogora ekarriz. 

Bizirik dagoen tailer bat ikusi nahi 
baduzu, iraganekoen moduko erribera-
aroztegi bat duzu: Albaola Itsas 
Kultur Faktoria, Pasaian. Itsasontziak 
eskuz eraberritzen ditu eta itsasontzi 
historikoen sorta zabal bat erakusten du. 

Bizkaian "Aita Guria" Bale Ehizaren 
Interpretazio Zentroa eta Arrantzaleen 
Museoa duzu, Bermeon. Euskal 
marinelen legatua aurkezten du: 
balearen ehiza nahiz arrantzaleen 
bizitza eta ohiturak. Busturian, 
Urdaibai Biosferaren Erreserbaren 
bihotz-bihotzean, Madariaga Dorrea 
duzu, Euskadiko Biodibertsitate 
Zentroa. Plasentia Butroi Museoak,  
Plentzian, hiribilduaren historia 
marinela kontatzen digu nabigazio-
tresnen bidez, maketen bidez, etab. 
Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa 
ontziola zaharretan dago kokatua, eta 
portuarekin lotutako ontziak erakusten 
ditu. Rialia Portugaleteko Industria 
Museoak Bizkaiko burdinaren eta 
meatzaritzaren memoria errekuperatzen 
du. Santurtzin, Itsasoaren Interpretazio 
Zentroak joan den mendearen hasierako 

i
Itsasargiak eta 
gotorlekuak: zaindari 
etengabeak

SANTA KATALINAKO ITSASARGIA

M A T X I T X A K O  I T S A S A R G I A

portuko bizitza jasotzen du. Eta 
Mendexan, Lekeition, Marierrota ikus 
dezakezu, mareekin funtzionatzen duen 
errota.

Itsasargiek euren kokapenagatik zu-
re arreta harrapatzen badute, hurbildu 
zaitez Matxitxako lurmuturrera, Bermeotik 
gertu. 100 urte baino gehiago ditu. Pa-
saian Platako Itsasargia duzu, Erdi Aroko 
gaztelu baten moduko dorreekin; Gorliz-
ko Itsasargia, Billano lurmuturrean, kostal-
deko altuena izateagatik nabarmentzen 
da; eta, Getariako Itsasargia San Anton 
Mendian goratzen da. Lekeitioko San-
ta Katalina itsasargia da bisitatu ahalko 
duzun bakarra. Itsasargiak bere baitan 
hartzen du Nabigazioaren Teknologiaren 
Interpretazio Zentroa. Era berean, ezagu-
nak dira Santa Klara uhartekoa edo Igel-
dokoa, Donostian.

Gotorlekuak interesatzen bazaizkizu, 
Hondarribiko Guadalupeko Gotorlekua, 
San Telmoko Gaztelua eta Karlos V.aren 
Jauregi Gaztelua dituzu. Errenterian San 
Markoseko Gotorlekua ikus dezakezu, eta 
Zarautzen Luzea Dorrea.

GAZTELUGATXEKO DONIENE
Gaztelugatxeko Doniene, Bermeotik ger-
tu, euskal kostaldearen leku mitiko bat 
da. Itsasora duen sarrerak eta ikuspegi 
liluragarriek leku paregabea bihurtzen 
dute. 

Igo itzazu 231 eskailera-mailak eta 
ukitu 13 aldiz kanpaia, espiritu txarrak 
kanporatzeko.
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landara hurbiltzen zarenean, berehala egiaztatuko duzu euskal jendearen 
izaera eta tradizioak ez direla aldatzen. Nortasunaren xehetasun guztiei 
eusteko gaitasun hori da landa-ingurunea erakargarri egiten duena. Gustura 

ezagutuko duzu benetan nolakoa den ingurune horretako bizitza. Horretarako, 
Euskadin tokiko esentziara hurbilduko zaituzten hotel eta landa-etxe asko daude. 
Hemen, gauza jatorrak beren dimentsio osoarekin agertzen dira.

Hala ere, landa-ingurunean egiten diren jardueren munduan sakondu nahi ba-
duzu, onena izango duzu zure egonaldiaren zatirik handiena baserri batean egi-
tea, eta euskal familia batekin egun batzuk partekatzea. Proposamen horren alde 
erakargarrietako bat da naturarekin harremanetan egongo zarela, eta horrek zure 
zentzumenak piztuko ditu, eguneroko bizitzan parte hartzen duzularik: gazta 
egitea, sagardoa egite, eztia egitea, marmelada egitea, behiak jeztea... azken ba-
tean, Euskadiko landa-mundura hurbilduko zaituzten era guztietako jarduerak.

Tokiko jendearen ohituretara ohitu ahal izango zara, herriko gastronomia dastatu, 
bereziki hautatzen duzun zonarekin lotutakoa, euskarazko hitzak ikasiko dituzu... 
laburbilduta, familiako beste pertsona bat izango zara. Baliteke zortea izatea eta 
zure egonaldiak urte osoan zehar ingurune honetan egiten diren herriko festa, 
azoka edo ospakizunen batekin bat egitea. Murgildu zaitez.

Euskadin, beste 
inon baino 
gehiago, hiri-
ingurunearen eta 
landa-ingurunearen 
arteko aldeak 
atzemango dituzu

Artzaina egun baterako
Atxarte gaztandegian, Abadiñon, Patxi So-

lana artzainaren eguneroko bizitza parteka-

tzeko aukera izango dugu, eta ardiak jezten, 

ilea mozten, gazta egiten, xaboiak egiten eta 

beste hainbat gauza egiten lagunduko diogu. 

Eta, Idiazabal Jatorri Deitura duen gazta das-

tatzen duzun bitartean, zaporeen eta usainen 

sekretuak ezagutuko dituzu.

EUSKAL 
mendiak eta haranak

landa-munduaren xarma
 

www.euskaditurismoa.eus
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tako Gernika-Lumoko Batzar Etxea ikus 
dezakezu, baita Avellanedakoa ere... 
Iragan industrialarekin daude lotuak, 
eta, era berean, karga-habeak eta Ner-
bioiaren ezkerraldeko mineral museoak 
interesgarriak dira. Zure bidea jarrai-
tzeko, Zenarrutzako Monasterioa ikus 
dezakezu, Ziortza-Bolibarren, edo Arre-
txinagako San Miguel Baseliza, Marki-
na-Xemeinen. Era berean, Balmasedako, 
Durangoko edo Elorrioko Hirigune His-
torikoekin jarrai dezakezu.

Gipuzkoan Arditurriko meategien edo 
Irungo portu zaharraren aztarna erro-
matarrak nabarmentzen dira. Arteak 
–edo debozioak– motibatzen bazaitu, 
San Inazio Loiolako Santutegiak edo Ko-
ruko Andre Maria Basilikak zure arreta 
erakarriko dute, baita Oñatin kokatu-
tako Arantzazuko Santutegiak ere. Era 
berean, Oñatin nahitaez bisitatu behar 
duzu Unibertsitatea. 

zure jakin-min historikoak guz-
tiaren jatorria bilatzen badu, 
hasi ezazu zure bidaia Ekaingo 
edo Santimamiñeko paleolitiko-

ko kobazuloetan, ikus ezazu Euskal Kos-
taldeko Geoparkearen Flyscha, edo bisita 
itzazu Aiako Harriko, Adarra Mendiko, Aralar 
mendiko, Arabako Errioxako edo Gaubeako 
trikuharriak eta harrespilak.

 Arabako lurretan ibiltzen zarenean, 
Antoñanako, Gasteizko, Urizaharreko, 
Guardiako edo Labrazako hiribildu ha-
rresiztatuak ikusiko dituzu, Nafarroako 
erregeen interesak defendatu zituzte-
nak. Kexaako dorreek eta gotorlekuek, 
Aiarako haranean, Mendozan edo Vi-
llanañen, mendeetan atzera eramango 
zaituzte... eta gauza bera gertatuko zai-
zu Aguraingo eta Artziniegako Hirigune 
Historikoekin. Erlijioari dagokionez, Ara-
bako hiriburuko Santa Maria Katedralak 
zaharberritze-lanetan jarraitzen du, eta 
barrualdea ikustera gonbidatzen dizu, 
kaskoa jarrita. Guardian, Erregeen An-
dre Mariaren elizpeko polikromia ederrek 
ziur zure arreta erakarriko dutela.

Bizkaian, kultura-ondarea emankorra 
da. Horren barruan kokatzeko, aukera 
onena duzu Bilboko Arkeologia Museoa 
ikustea. Hor, Urduñako hiri uhartearen 
multzoa bisita dezakezu, Haizko ibilbi-
de megalitikoa egin dezakezu, aipatu-

U N I B E R T S I T A T E A  ( O Ñ A T I )

K E X A A

Z E N A R R U T Z A K O  M O N A S T E R I O A

Historia zuregana 

dator
BATZAR ETXEA

GERNIKAKO BATZAR ETXEA

barrualdetik ibilbidea hasi 
aurretik, zure burua hor 
kokatu eta herri horren 
jatorriak gogora itzazu, 

gero zure bisitan kultura, ondarea eta 
nortasuna haien prismatik atzeman ahal 
izateko. Antzinako hizkuntza bat izateaz 
harro daude: Euskara. Horren jatorria 
oraindik ezezaguna da. Herri desber-
dinak bizi izan dira lurralde horretan, 
hala nola baskoiak. Badakigu Euskadi-
ko jendeak erromatarren, arabiarren eta 
bisigodoen aurka borrokatu zuela, Na-
farroako Erreinuaren barruan egon zela, 
Gaztelak XVI. mendean konkistatu zue-
na, eta hasierako administrazio-antola-
mendu horietatik, gaur egun oraindik 
Euskal Autonomia Erkidegoak aurrera 
jarraitzen du. Hala ere, autonomia-er-
kidegoak Nafarroako Foru Erkidegoare-
kin partekatzen du bere kulturaren zati 
handi bat.

Euskal herriaren ikur esanguratsuena 
ezagutzeko, onena izango duzu Gerni-
ka-Lumora hurbiltzea. Hor ikusiko duzu 
Juntetxearen egoitza, zuhaitz mitikoaren 
ondoan. Haritz hori da Bizkaiko Jau-
rerriko batzarkideen topagunea Erdi 
Arotik, eta gaur egun ekitaldi garran-
tzitsuen agerlekua da; adibidez: Lehen-
dakariaren kargu-hartzea. Eraikin hori 
da Bizkaiko erakunde-organo gorenaren 
egoitza, eta horren barruan Batzar Aretoa 
nagusitzen da. Nukleo horretan egiten 
dira, hain zuzen ere, Bizkaiko Batzar 
Nagusien osoko bilkurak.

G E R N I K A K O
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Itsasoan jaiotzen diren eta bailara pintoreskoak 
eta mahasti zabaleko haranak sortuz erortzen 
diren mendiak... Euskadi bere distira 
guztiarekin agertzen da, kontrastez beteriko 
kolore anitzeko paisaia eder baten bitartez.

URDAIBAI

U R D A I B A I  E T A  G A Z T E L U G A T X E

Hurbildu zaitez Urdaibaiko Itsasada-
rrera, Euskadiko leku ederrenetako 

batera. Gida ipuin-kontalari batekin 

egiten baduzu, bere jakituriarekin 

eta legendaz beteriko mundu ba-

tekin liluratuko zaitu. Ainguratzen 

duzuen uneetan, lurralde horretako 

produktu zaporetsuak dastatuko 

dituzu, eta euskal musika entzungo 

duzu zuzenean.

www.euskaditurismoa.eus

Urdaibaiko 
Itsasadarrean 
barrena 
nabigatzea

araje babestuak, erreserba na-
turalak, parkeak eta ekosistema 

aberatsak; horiek dira herrialde txiki 
honetan naturak aurkezten duen as-

kotariko sorta.

Urdaibaiko Biosferaren Erreserbaren kasua 
da hori. Izan ere, UNESCOK hala izenda-
tu zuen, tokiaren berezitasunagatik eta 
aberastasunagatik. Urdaibai Mundakako 
itsasadarrak bustitzen duen lurraldean 
dago kokatua. Era berean, aipatzekoa 
da Mundaka surfaren munduan ospe-
tsua dela bere ezkerreko olatuagatik. 

Oso interesgarria irudituko zaizu Ekoetxea 
Urdaibai. Euskadiko Biodibertsitate 
Zentroaren egoitza da, eta hor jarduera 
asko egin ahal izango dituzu. 

Era berean, Urdaibai Bird Center zentroak 
ere bisita bat merezi du. Gautegiz-
Arteagan dago kokatua, eta Biosferaren 
Erreserbari irekitako leiho bat da.

Era berean, zentroa behatoki bat da, eta 
migrazio-bidaian zehar gune horretatik 
urtero pasatzen diren 200 espezie baino 
gehiagori jarraitzeko aukera ematen du. 

p

O M A K O  B A S O A

gozatzeko paradisu 
txiki bat
 

Hortik gertu, paseo zoragarriak egin di-
tzakezu Laidako hondartzan. Eremu ho-
rretako hondartza handiena da, eta ia 
kilometro bat betetzen du urre-kolo-
reko hondar xehearekin. Leku bikaina 
da haurrekin bainu bat hartzeko, ura-
ren sakontasuna oso txikia baita. Oso 
gertu, Lagako hondartza aurkituko duzu, 
Ogoñoko lurmuturraren ondoan. Euskal 
kostaldeko hareatza ederrenetako bat 
aurkeztuko dizu. Bertako olatuek surf-
zaleak eta belaren edo piraguismoaren 
moduko beste ur-kirol batzuk gogoko 
dituztenak erakartzen dituzte. Era be-
rean, oso gustura ikusiko duzu Gaztelu-
gatxeko Doniene  Baselizak eskaintzen 
dizun itsasoaren ikuspegia. Beste 
aukera bat izango duzu bidezidorre-
tan galtzea eta Omako basora iristea. 
Hor, Agustin Ibarrolak pintura erabili 
zuen zuhaitzekin, leku sorgindu batean 
land-art motako obra bat sortzeko. 

E U S K A D I  B E R D E A  E T A  N A T U R A L A
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Aralarko Parke Naturalean monumen-
tu megalitikoak aurkituko dituzu, 
eta Armañongo Parke Naturalean zure 
zain dituzu Pozalaguaren moduko 
kobazuloak. Gainera, Pozalaguako 
kobazuloa berezia da bere estalakti-
ta eszentrikoengatik. Bizkaiaren eta 
Arabaren artean, Urkiolako Parke Natu-
rala duzu. Hor, San Antonio Abaden 
eta Paduako San Antonioren santute-
gia bisitatu ahal izango duzu. Magiaz 
beteriko lekua da, eta sarreran ko-
katutako harriaren inguruko legenda 
herrian ezaguna da: hiru bira ematen 
dizkionak bikotea aurkituko du.

hemen, kulturak, ondareak 
eta naturak bat egiten du-
te, lurralde osoan zehar he-
datzen diren parke naturalen 
sare bat eskaintzeko.

Gasteiztik gertu, Gorbeiako Parke Na-
turala duzu, euskal mendizaleen erre-
ferentzia-puntu tradizionala. Arabako 
aldean nahiz Bizkaikoan, leku zoraga-
rriak izango dituzu begiekin gozatze-
ko, hala nola Goiuriko ur-jauzia, baita 
erreferentzia historikoak ere; adibidez: 
gailurra koroatzen duen Gorbeiako 
Gurutzea. Nahiago baduzu, Arantza-
zuko Santutegia bisita dezakezu, edo 
San Adriango tunelaren mendi-pa-
sabidetik ibili Aizkorri-Aratzeko Parke 
Naturalean, Gipuzkoaren bihotz-biho-
tzean. Gainera, hor, Arrikrutzeko ko-
bazuloak bisitatu ahal izango dituzu. 
Gipuzkoako kobazulorik handiena da, 
eta elkarren artean konektatutako 14 
kilometroko galeriak ditu. 

Euskadin kare-harria asko dago eta 
horren higadurak denboraren marka 

utzi du Puron ibaiaren haitzartean, Val-
derejoko Parke Naturalean zehar. Aho 
zabalik utziko zaituen ibilbide natu-
rala. Hala ere, isiltasunaren bila baza-
biltza, Izkiko Parke Naturala izango da 
zure jomuga. Zona hori utzi aurretik, 
hurbil zaitez Urizaharrera. Bere hiribil-
du harresiztatuak ikustea merezi du.

Pirinioen inguruko mendietan, Eus-
kal Kostaldetik 10 kilometrora baka-
rrik, Aiako Harriko Parke Naturala dago. 
Bere hiru tontor nagusiak, aberas-
tasun paisajistiko handikoak, Hi-
ru Koroak izenarekin dira ezagunak.                              

A I Z K O R R I - A R A T Z

GORBEIAKO GURUTZEA A R A L A R

P O Z A L A G U A 
A R M A Ñ O N E N

Era berean , Gipuzkoan Pagoetako Par-
ke Naturalean paseatu ahal izango du-
zu, eta Iturrarango Lorategi Botanikoan 
metatzen den flora oso aberatsa ikusi. 

A I A K O  H A R R I A

P A G O E T A

U R K I O L A

I Z K I

V A L D E R E J O

Parke
NATURALAK

edertasun
naturala
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Ziklismoarekiko zaletasun handiak BTT 
Zentroen sorrera ekarri du euskal lurralde 
osoan zehar. Bizkaian, Busturialdea-Ur-
daibai duzu; Araban Izki-Arabako Mendia 
eta Valderejo-Añana dituzu; Gipuzkoan, 
Debabarrena eta Tolosaldea. Ikusten duzu-
nez, edonon zaudelarik, aukera bat baino 
gehiago duzu. Hartu zure bizikleta eta 
besterik gabe gozatu ezazu zure ibilbi-
deetan topatuko duzun edertasunarekin.

I Z K I

Euskadik hainbat Bide Berde ditu. Bide 
horiek ziklistentzako bide bihurtutako 
trenbide zaharrak dira, eta orain arte 
gutxi batzuentzat erreserbatutako le-
ku zoragarrietan hedatzen dira. 

Honako aukera hauek dituzu: Euskadi 
Nafarroako Bide Berdea, Bidasoakoa, 
Burdin Mendietakoa, Atxurikoa, Urola-
koa, Plazaola-Leitzarango Bide Berdea, 
Arrazolakoa, Arditurrikoa, Itsaslurrekoa 
eta Mutiloa-Ormaiztegikoa.

Ziur ez zaizula ezer erakargarriagorik 
bururatzen? 

NATURA BIZIRIK
nor bere kasa ibiliz... ...edo bidea

   bizikletan 
   eginez

Horrela deitzen zaio gazta zoragarri 

horren munduan guztiz murgiltzen zai-

tuelako. Ibilbidean produkzio-prozesua 

ezagutuko duzu hainbat lekuren bitar-

tez. Aralar eta Aizkorri-Aratzeko Parke 

Naturaletan hasten da, hor bazkatzen 

baitu latxa ardiak. Gazta lantzen duten 

gaztandegiak ikusiko dituzu, baita gaz-

www.btteuskadi.eus

O R I O R E N  E T A  Z U M A I A R E N  A R T E A N

Bide berdeak,
aurrera, ziztu bizian

 

mendi-ibiliak maite 
dituztenek auke-
ra paregabea dute 

Euskadin oinez ondo pasatzeko. Eus-
kadiren Oinordetutako Kultura Paisaiari 
esker, 40 kilometro eskaseko ibilbidean 
ingurune desberdinetatik igaro zaitez-
ke: mahastietan nahiz mendietan, kos-
taldean nahiz barrualdeko lautadetan. 

ta saltzen duten merkatuak ere, hala 

nola Ordiziakoa, eta azkenean Idiaza-

baleko herrira iritsiko zara. Bide batez, 

Goierriko sekretu guztiak ezagutuko 

dituzu, Txindoki harrigarriaren moduko 

ikuspegiekin: "Euskal Marroia". Etapa 

bakoitzaren amaierako puntuetan os-

tatu-eskaintza zabal bat izango duzu, 

zure esperientzia osatzeko.

Kostaldeko Bideari Iparraldeko Bidea izena ere jartzen zaio. Bide zaharrenetako bat 
da, eta Iparraldeko Herrialdeetatik etorritako erromesek erabiltzen zuten. Hon-
darribitik Debaraino, ez dituzu utziko Kantauri itsasora begira dauden gainak, 
paseo zoragarri batean, eta itsaso eta arrantzaleen giro bizi bat sentituko duzu, 
baserriaren eta bere inguru berdeen munduaren etengabeko presentziarekin.

Markina-Xemeinetik, ibilbidea arinagoa izango da, Lea-Artibai eta Busturial-
dea eskualdeak zeharkatuta, Enkarterrien paraje erlaxatuetara eta Kantabriako 
mugaraino iritsi arte.

Barrualdeko Bidea  Bide Frantsesarekin lotzen da, eta koloreak, formak eta guneak 
aldatzen dituen lurralde bat ezagutzeko aukera ematen du.... Gipuzkoaren eta 
Arabaren mugatik. Bide hori izan zen erromatarren Europako autopista. 

2 euskal bideak Santiagora

www.viasverdes.com
www.euskaditurismoa.eus

www.senderismoeuskadi.eus

Bilbao
Kobaron Portugalete

Gernika-Lumo

Markina-Xemein

Deba

Zarautz

Hondarribia
Irun

Hernani

Tolosa
Bidania

Zegama

Agurain
Estibaliz

Armentia

Argantzun

Gatzaga Buradon

Vitoria-
Gasteiz

Donostia
KOSTALDEKO 
BIDEA

BARDUALDEKO 
BIDEA

214,2 km

249,72 km

GR-283
Idiazabal gaztaren ibilbidea

 

www.rutadelquesoidiazabal.com
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BAT

N A T U R A  A K T I B O AE U S K A D I   

5554



memoria galtzen den 
garai hartan, euskal 
sukaldaritza lurrean 
bertan jasotzen ze-

naren mende zegoen dagoeneko… 

Euskadi arrain, haragi edo baratzeko 
produktu bakoitzak ezaugarri bereziak 
eskaintzen dituen herrialde bat da: ur 
zakarrak eta hotzak, belardi berde eta 
sarriak, iparraldeko haize indartsuak... 
hori guztia konbinatu egiten da toki-
koen egiten jakite bereizgarriarekin.

Dena etxean dago

Nazioarteko ospea duen sukaldaritza 
honen sekretuetako bat da, zalantzarik 
gabe, lehengaien bikaintasuna eta aniz-
tasuna. Horrek esperientzia enogastro-
nomiko zenbatezinak eskaintzen ditu. 
Gustu finenak gogobetetzeko konpromi-
soa duten langileen sorta oso handia da. 

HERRIALDE BAT BALIABIDEEKIN

Protagonista

Itsasoa eta lurra emankorrak izan 
dira Euskadiko herriarekin. Jate-
txe, sozietate eta sukaldeetan 
produktu horiek lantzen dituzten 
gizon eta emakumeen esku ja-
kitunek eta milurteko tradizioak 
jainkotiko mailaraino erama-
ten dute euskal gastronomia eta 
enologia...

gastronomia
Euskadi Gastronomika turismo gas-

tronomikoko Produktuen Klub bat 

da, sareen sare bat, eta bere funtzio-

namenduaren oinarrian daude inplika-

turiko eragile guztiek kalitate-berme 

oneneko gisa onartzen dituzten es-

kakizun- eta konpromiso-irizpideak.

Euskadiko txoko bakoitzeko ekoiz-

leen, produktuen eta zerbitzuen po-

tentzialak elkartzen ditu, turismo 

gastronomikoko eskaintza oso eta in-

tegral bat zure esku jartzeko, espero 

duzun guztia betetzeko planifikatua.

Herri baten nortasuna bizi

Euskadi Gastronomika

G A S T R O N O M I AE U S K A D I   

www.euskadigastronomika.eus
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Izarrez beteriko zeru 
gastronomikoa

Euskadin arte-
adierazpen bat dago 

plater bakoitzean

euskadin, normalena da gizon 
eta emakume anonimoak 
sutegi eta kazolen maisu 
bihurtzea, sekretu hobetu 

bat gordetzen duten errezetekin. Euskal 
sukaldaritzako figura handiak ezagutzen 
dituzunean egiaztatuko duzunez, ondo 
merezita dute beren ospe ona. Askok 
argi propioarekin egiten dute distira, eta 
gourmet kritikoen errekonozimendua 
jasotzen dute. Jasotako 32 Michelin izarrek 
argi frogatzen dute. Euskal sukaldaritzari 
etengabe ematen dizkiote sariak. Donostia 
da, Parisekin batera, 3 Michelin izar 
dituzten 3 jatetxe biltzen dituen Europako 
hiri bakarra. 

Berehala egiaztatuko duzu jatetxe txiki 
bakoitzak panorama gastronomiko era-
kargarri bat eskaintzen duela. Erretegiek  
txingarretan egindako arrainetan edo ha-
ragietan oinarritutako menuak eskaintzen 
dizkizute, eta horietako asko arrantza-por-
tuen giroaren inguruan kokatuak daude. 
Horien kategoriak ere izar baten argiarekin 
distira dezake; esate baterako, Getariako 
Elkano jatetxearen kasuan, edo, barrual-

A R Z A K B E R A S A T E G U I S U B I J A N A A D U R I Z A T X A

dean, Etxebarri Erretegiaren kasuan, 
Atxondon.

Sagardotegiek  parrilla berberak eskain-
tzen dizkizute, baina eszenaratze bitxi 
batekin "kupelen" artean. Bazkari on 
eta ezberdin batentzako beste aukera 
bat Arabako Errioxako Upeltegiek es-
kaintzen dute. Edozein aukera hartuta 
ere, zapore bikaina izango duzu. 

badaude sukaldaritzako, etxe inguruko eta lanbide-arloko eremu 
askotara hurbiltzeko aukera eskaintzen duten museoak, hala nola 
Igartubeiti Baserri Museoa. Museo hori Ezkio-Itsason dago, eta bere 
jarduera nagusia Sagardoaren Astea da, urrian. Berdin du noiz etor-

tzen zaren. Beti izango da interesgarria museo hori bisitatzea. Izan ere, euskal 
baserria hobeto ezagutzeko aukera emango dizu: horren arkitektura, bertan 
bizi direnak, eta haien bizimodua. 

Tolosan, Gozogintzako Gorrotxategi Museoak XIV. mendetik XIX. mendera bitarte 
gremioaren lan-teknikak nolakoak izan ziren erakusten du. 

Ordizian, D'elikatuz Elikaduraren eta Gastronomiaren Interpretazio Zentroa dago, eta 
hortik gertu, Idiazabalen, Idiazabal Gaztaren Interpretazio Zentroa. Azken horrek 
jatorri-deituraren sekretuak azaltzen ditu eta dastak eskaintzen ditu. 

Eta, nahitaez, Euskadiko hainbat udalerritan kokatutako sukaldaritza-eskoletan 
ematen da jakintza. Prestakuntza-eskaintza zabala eta kalitatezkoa eskaintzen 
dute, eta ikasle asko jasotzen dituzte. Unibertsitate izaerarekin, Basque Culinary 
Center ospetsua nabarmentzen da. Herrialdeko gastronomiako pertsonaia one-
nek eskolak ematen dituzte hor.

www.bculinary.com
www.idiazabalturismo.com
www.delikatuz.com
www.igartubeitibaserria.eus

Ardoaren zientziak

Ardoak, txakolinak eta sagardoak ere badute euren eskola eta museoak.                   
Guardiako Villa Lucia Ardoaren Zentro Tematikoan ardoa nola egiten den ikusi 
ahal izango duzu, eta dasta birtualak eta jokoak egin ahal izango dituzu.  
Txakolinari buruz gehiago jakiteko, hurbildu zaitez Txakolingune Txakolinaren 
Museora, Bakion, edo Mendibile Jauregira, Leioan, Bizkaiko 
Txakolin Museoaren egoitza. Astigarragako udalerrian 
Sagardoetxea Sagarraren eta Sagardoaren Interpretazio Zentroa 
duzu. Museo-gune erakargarri bat da, eta teknologia 
aurreratuenak eskaintzen ditu, panel informatikoekin, 
material interaktiboarekin, argazkiekin eta jokoekin batera. 

www.sagardoarenlurraldea.eus
www.villa-lucia.com
www.bizkaikotxakolina.org
www.bizkaikoa.bizkaia.eus
www.gastromuseums.com

Sukaldaritza birretarekin...

Museoak, interpretazio-zentroak, 
eta unibertsitatea

Gastronomia euskal bizitzaren 
adierazpen guztietan ikus 
daiteke, ospakizun jendetsuen 
bitartez edo lehiaketa 
gastronomikoen bitartez.

MAHATS BILKETAREN FESTA

asko dira Euskadiko edozein 
lekutan gertatzen diren 
adierazpen gastronomi-
koak. Horietako batzuek 

ukitu herrikoia dute, eta beste batzuek 
lehiaketa moduan egiten dira. Azkenen 
kasuan, edizioak batzen dituzte, lortu 
duten hedapenagatik. Argi geratzen da 
hori San Sebastian Gastronomika ekital-
dian, sukaldaritzako profesional onenak 
biltzen baititu. Pintxoen Euskal Herriko Txa-
pelketak sukaldaritza-proposamen berri-
tzaileenak sustatzen ditu. Debagoienako 
Jardunaldi Gastronomikoek aukera parega-
bea eskaintzen dute zonaldeko kultura, 
produktuak eta gastronomia ezagutzeko. 
Arabako Pintxoaren Aste Nagusiak zapore 
berritzaileez beteriko mokadu sofistika-
tuetan jartzen du enfasia. Ildo horretatik, 
lehiaketa eta txapelketa kopuru amaiga-
be bat osatu arte.

Hona etortzen zarenean, kontsultatu 
zein egingo diren, oso interesgarriak 
baitira.

www.academiavascadegastronomia.com

B A S Q U E  C U L I N A R Y  C E N T E R
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tabernaz taberna barrak 
gainezko betetzen dituz-
ten mokadu zoragarriak 
dastatuz pixkanaka jateko 

ohitura hemen sortu zen. Izan ere, ikuspe-
gia benetan erakargarria da, eta uko egitea 
ez da batere erraza. Piperminez eta an-
txoaz egindako Gilda umilekin, banderi-
llekin eta Pele edo arrautza egosiekin hasi 
zen, edaten zituzten ardoei laguntzeko as-
moarekin, baina, egiatan, kanpoan lagu-
nekin ibiltzeko beste modu bat sortu zen:  
"pintxoak" Mokadu erraz hartatik abiatu-
ta, gaur egun aho guztien tentaldirako 

aurkezten den gozamen txikia goraipatu 
egiten da. Izan ere, ongi jaten jakitearen 
artea zaintzen duten profesionalek arreta 
handiz lantzen dituzte pintxoak. Nano-
gastronomiaren zientzia sofistikatua da.

Edozein lekura zoazela, pintxoak ikus-
ten dituzunean, ezingo duzu ezetz esan: 
dasta itzazu Donostiako Alde Zaharreko 
tabernetan, Bilboko Alde Zaharrean, Gas-
teizko Zabalgunean... hala ere, une ba-
koitzean zabiltzan lekuan ehunka formula 
dastatzeko aukera izango duzu... "pintxoa-
ren" unibertso zoragarriak ongi merezi du.

sukaldaritza handia miniaturan
PINTXOAK 
NANOGASTRONOMIA

www.vitoria-gasteiz.org
www.sansebastianturismo.com
www.bilbaoturismo.net

Sukaldaritza-
ikastaroa 

Donostiako sozietate 
gastronomiko batean

Bazkideei guztiz erreserbatutako gune ba-

tean, laguntasun eta umore oneko giro bat 

bisitatu ahal izango duzu gastronomiaren 

inguruan, eta taldeko kide gisa sentituko 

zara. Taberna donostiarretako barretan 

ikusten diren pintxo tradizionalak egiten 

ikasiko duzu, eta euskal bazkari tradizional 

batekin gozatuko duzu.

www.euskaditurismoa.eus

PINTXO TAILERRA

ESPE
RIEN
TZIA

TOP
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Euskal udaberria mamien garaia da, ilarren 
eta baben garaia, antxoen eta berdelen 
garaia. Sagardo berria ere kontsumora-
ko puntu bikainean dago. Behi- eta ar-
di-haragiek –bereziki arkumea– festa eta 
banketerako arrazoi tenta-
garria eskaintzen dute. 
Aprobetxatu.

Udarak itsasoko haizea dauka: hegalu-
zeak, Bizkaiko sardinak, Donostiako eta 
Mutrikuko txipiroiak, barbarinak, txi-
txarroak, txangurroak, lupiak, zapoak... 
Izugarri ondo pasatuko duzu kostaldeko 
portu eta herrietako establezimenduetan! 
Haragiaren kasuan, beste horrenbeste ger-
tatzen da: erretegi batera hurbildu, eta 
egiazta ezazu.

Euskal baratzeak ere batzen dira udarako 
festara: piper berdeak eta gorriak, tomate 
mamitsuak, piperminak, lekak eta letxu-
ga bikainak...

BA
KOI
TZE
RAKO

Udazkenean babarrunen garaia iristen da 
Babarrunak, trufak eta Arabako patatak. 

Ehiza-garaiak mahaietara ekartzen ditu 
usoak, eperrak, oilagorrak eta basurdeak. 
Halaber, arreta jarri sukaldera iristen di-
ren perretxiko eta onddo zoragarrietan 
–zizahoriak, onttobeltzak eta onttozu-
riak–, baita gaztainetan, hurretan eta 
baserriko sagarretan ere. Mahats-bilketa-
ren garaia da.

Agian, euskal gastronomiaren erakus-
keta baterako garairik onena negua da. 
Baratzetatik iristen dira karduak, baba-
rrunak, azaloreak eta porruak... Larre eta 
ukuiluetatik haragiak, urdaiak eta odol-
kiak. Itsasoak bisigu gozoak ematen ditu, 
angulak... 
Mahaia prest dago.

UDA
BERRIA

U
DAZ

KE
NA

Plater bat sasoi

Gourmet bat 
erosketetan...
Zailtasunak izango dituzu hautatzeko, 
guztiak nahiko dituzulako: ahate-foie 
haragikoi bat, Añanako gatz-laminak, 
iparraldeko itsasoetako bakailaoa edo 
Arabako Errioxako olio birjina estra.

Euskadiko "delicatessen" gaien es-
kaintza amaigabea da: txistorra era-
kargarriak, herrialdeko barazkiak, 
kontserba zaporetsuak, Gernikako piper 

zoragarria, Arabako perretxikoak, Lekei-
tioko hegaluzea, Arabako Errioxako ardo 

onduak eta erreserbak, Bermeoko arrain-
-kontserbak, edo txakolina. 

Era berean, tradizio handikoak dira 
hemengo gozokiek, hala nola Marki-
nako kokoteak, Tolosako zigarretak eta 
teilak, Vitoria-Gasteizko neskitak eta 
baskitoak, Azpitiko inazioak, Bergara-
ko beteak eta ogi txigortuak... Beste 
guztien gainetik, benetan tipikoa du-
zu euskal pastela.

PLAN

ON
BAT
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Azokak

merkatuek eta azokek 
ekoizleen eta beze-
roen arteko zuzeneko 
harremana ahalbide-

tzen dute. Donostian nabarmentzekoak dira 
Bretxakoa, Antiguokoa eta San Martinekoa. 
Ordizian –asteazkenetan– lurralde osorako 
erreferentziazko prezioak finkatzen dira, 
eta Tolosan, larunbata da asteko erosketak 
egiteko egun onena.

Erriberakoa, Bilbon, Hornidurako Udal 
Azoka, azoka zabalena da eta Europa oso-
ko azoka estali handiena. Gernika-Lumok 
asteko lehen egunean jasoko zaitu urte 
osoan zehar, eta jendez beteta ikusiko du-
zu urriko lehen eta azken astelehenean. 
Era berean, aipagarria da Orozkoko azoka, 
urteko larunbat guztietan egiten dena.

Larunbatero ere, Vitoria-Gasteizen, Horni-
dura Plazak eskualdeko ekoizleen eta ne-
kazarien bisita koloretsua jasotzen du, eta 
haiek euren barazkiak, fruituak eta gaztak 
eskaintzen dituzte plazaren kanpoaldean.

Sasoiko azokak

Urte osoan zehar, ezohiko azokak egiten dira, hala nola Santo Tomase-
koa hiru euskal hiriburuetan, abere-azoka Agurainen, Gaubeako patata, 
Santiagoko azoka Vitoria-Gasteizen, Gernikako Piperraren eguna, Bal-
masedako nekazaritza-azoka, mahats-bilketaren festa Arabako Errioxan.

www.academiavascadegastronomia.com

...hor prestatzen da zure mahaia

O R D I Z I K O  A Z O K A

G E R N I K A - L U M O K O  A Z O K A
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Upeltegi bat 
bisitatu 
Ardoa inguratzen duen magia desku-
britzea ezinbestekoa da Arabako Errio-
xa bisitatzean. Mendeetako jakituria 
baten sekretuetan murgilduko zara, 
eta ardo ospetsu horien zergatia uler-
tzen lagunduko dizu. 

Zure bisitan, kale baten azpian ezkuta-
tutako familia-upeltegi txiki eta zaharrak 
estimatuko dituzu, "kalatu" izenarekin 
ezagunak. Baina, horiez gain, upel-
tegi handiak ere gustatuko zaizkizu.  
Arkitektura enologikoak errespetua jar-
tzen du. 

Eta horren barruan, ardoa lantzeko me-
todo tradizionalak, mahatsa zapaltzeko 
metodo zaharrak, beratze karbonikoa, 
beharrezko hezetasun- eta tenperatu-
ra-baldintzak, eta beste hainbat gauza 
ikasiko dituzu. 

Upeltegi gehienetan, ardoa dastatu eta 
erosi ahal izango duzu, eta jan nahi ba-
duzu, upeltegi batzuek jatetxea dute, 
tokiko menu tipiko batekin.  

bere azalera txikian, Arabako Errioxak erakargarritasun sorta zabal 
bat biltzen du, eta mahatsari, mahastiei eta upeltegiei buruz dena 
ikasteko aukera emango dizute. 

Arabako Errioxako ardoen ospea aspalditik dator. Errioxa Kalifika-
tutako Jatorri Deituraren barruan egoteak azaltzen ditu dolare txikietan edo upeltegi 
futuristetan topatuko dituzun kalitate handiko ardoak. Guardiako, Bastidako eta El-
tziegoko Turismo Bulegoetan, duzun denborari egokitutako bidaia-plan entreteniga-
rri bat iradoki diezazukete. Aukera bat da herriak, mahastiak eta upeltegiak bisitatzea, 
kultura enologikoa gozatuz. Era berean, badaude ardoarekin lotutako spaak, ingu-
rune osoan ospe handia duten jatetxe ugari... Hemen gauzak oso ongi egiten dira.

Ardo onen inguruko gustuak 
Enoturismoko eskaintza era-
kargarri bat sortu du Euskadin, 
eta baliabideak eta proposa-
menak gehitzen ditu egunero. 
Sukaldaritzarekiko zaletasuna 
paisaia eta jarduera ezberdi-
nekin nahasten dituen ihesaldi 
entretenigarri bat nahi baduzu, 
hauxe da zure bidaia!

Bidaia bat   
ardoaren munduan
 

ENOTURISMOA 

www.rutadelvinoderiojaalavesa.com

ARABAKO ERRIOXA 

PLAN

ON
BAT
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TXAKOLINA 

Merkaturatze ziurtatua. Hiru jato-

rri-deitura ditu –Getaria, Bizkaia eta 

Araba – txakolinak, eta ardoaren na-

zioarteko merkatu sofistikatu eta 

berritzaileetan eskaintza handia 

dauka. Bere zaporea guztiz des-

berdina da. Izaera erakargarria eta 

garratza dauka, eta batzuen ustez 

ondo moldatzen da arrantzalee-

kin... Orain, zuk erabaki.

bizkaiko Golkoko haize epel 
eta hezeek  txakolina egitera 
bideratutako mahasti erakar-
garrien laborantza bultzatzen 

dute Euskadin, Gipuzkoako eta Bizkaiko 
kostaldeko baserri oso zaharren ondoan, 
edo Aiarako haran arabarreko baserrie-
tan. Duela hogei urte, jatorrizko deituren 
artean sartu zen, eta hortik aurrera ardo 
horren goranzko bilakaera positiboa ha-
si zen.

Kantauri Itsasoaren
arnasarekin

Kostaldean Getaria, Zarautz eta Bakioko es-
kualdeetan eta barrualdean Amurrio, Ur-
duña eta Goierriko eskualdeetan, kultura 
gastronomiarekin eta enologiarekin kon-
binatzen duten ibilbide entretenigarriak 
eskaintzen dituzte.

mugak irekitzen 
dituen ardoa

Menu biribila
Kupeleko (barrika) sagardoa, bakai-
lao-tortilla edo bakailaoa piperrekin, 
idi-txuletoi bikaina, gazta, intxaurrak 
eta irasagar-gozokia... hori da Euska-
diko edozein sagardotegitan eskaini-
ko dizuten proposamena!

Sagardotegien denboraldia Donos-
tia egunean hasten da, urtarrilean, 
eta maiatzean amaitzen da, baina ia 
establezimendu guztiek irekitzen di-
tuzte beren ateak urte osoan zehar. 
Sagardotegi askotan "otxote" espon-
taneoak sortzen dira, edo topaketa 
alaitzen duten ahots-taldeak. Ba-
tzuetan, bertsolari-erronka entreteni-
garriak antolatzen dira, eta egin ahala 
inprobisatzen dituzte bertsoak.

Sagardotegietan 
jatea

www.sagardoarenlurraldea.com
www.sagardoa.eus

 
Txakolina 
3 izarrekin 
Txakolina Euskal Herriko ardo zuri na-

gusia da, eta bikaintasun-mailara iristen 

da Azurmendiko gune enogastronomi-

koan. Larrabetzun dago kokatua, leku 

benetan ederra, eta gastronomiaren 

gauzarik onena konbinatzen du enolo-

giarekin eta txakolinaren kulturarekin. 

Hori guztia Eneko Atxaren eskutik: 3 

Michelin izarreko sukaldaria.

www.euskaditurismoa.eus

duela mende asko, edo-
zein euskal baserrik 
dauzka bere inguruetan 
sagarrondo zoragarriak. 

Sagarrak jaso eta biltegiratu ondoko 
hamar egunen ondoren, dolare baten 
laguntzarekin, muztioa ateratzen da 
(zizarra), eta hori hartzitzen denean,  
sagardoa sortzen da.

"Txotx!" entzuten duzunean, sa-
gardoa ateratzeko txorrota irekitzen 
duenak proposatzen dizun barrikara 
joan zaitez zure edalontziarekin.

"Txotx!" oihuaren ohiturak bezero ba-
tek erosi aurretik egiten zituen das-
tetan du jatorria. Ohitura hori gure 
egunetara egokitu da, eta Gipuzkoako, 
Bizkaiko eta Arabako sagardotegiek 
ateak irekitzen dizkiete ostalaritza-
ren munduan parte hartu nahi duten 
eta ondo jan edo afaldu bahi duten 
pertsonei. 

Euskadira egingo duzun 
bidaian ezin da falta bisita bat 

sagardotegira. 
Tradizioa bertan zutik jatea da, 

zipotzak irekiz eta abestuz

giltza da
TXOTX! 

SAGARDOTEGIAK 

ESPE
RIEN
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Jaio zen etxetik abiatuta, Azpeitian 
(Gipuzkoa), San Inazioren 
Kobazuloraino, Manresan 
(Bartzelona), santuak, oraindik 
zalduna zelarik, 1522. urtean egin 
zuen prozesu espirituala egingo duzu.

A R A N T Z A Z U K O  S A N T U T E G I A

L O I O L A K O  S A N T U T E G I A

San 
Inazioren 
pausoak 
eginez

bidea mendigune, baso 
berde eta malda gogo-
rretan zehar hedatzen 
da. Horri esker, aukera 

bikaina izango duzu parke naturale-
tan nahiz lurralde osoan zehar zabal-
tzen den dibertsitatea eta edertasuna 
gozatzeko.

Euskadin, Inazioren Bideak 6 etapa di-
tu, eta Azpeititik igaro da. Hor, eraikin 
handientsu bat ikusiko duzu: Loiolako 
Santutegi. Loiolatarren etxearen ingu-
ruan eraikitako monumentu multzoa 
da. Bertan jaio zen San Inazio. Gi-
puzkoatik igarota, Araban sartzen da, 
Lautada, Mendia eta Arabako Errioxa 
zeharkatzen ditu, eta hortik Nafarroan 
barneratzen da.

Euskal fededun horren erromesaldiko 
pausoak proiektu turistiko baten oina-
rriak dira. Proiektu horrek monumen-
tu formako altxorrak gordetzen dituen 
Euskadiren ateak irekiko dizkizu. Mo-
numentu horien artean dituzu hauek: 

Loiolako Santutegia, Antiguako Baseliza 

eta Arantzazuko Santutegia.

Gipuzkoaren barrualdera eramango 

Arantzazuko Santutegia joan den men-
deko berrogeita hamarreko hamarka-
dan eraberritu zuten (hiru sute pairatu 
ondoren), eta gure artista famatuenen 
lagin onenak biltzen ditu; Oteizaren 
fatxada,Chillidaren ateak, edo Baste-

zaituzten bideei jarraiki, Zumarragara 

iritsiko zara, eta, hor, Antiguako Base-
liza izango da zure bigarren geldialdia. 
Eta, azkenik, Aizkorri-Aratz parke natu-
ralean barneratuta, aprobetxatu Oñati 
eta Arrikrutzeko kobazuloak ezagutze-
ko aukera. 

rretxearen pinturak dira Gipuzkoako 
herriak bere zaindariari egindako ome-
naldi handiena.  

Gainera, Arantzazu euskararen jaioterria 
izateagatik da ezaguna. Toki bakarra da 
euskal hizkuntzaren dibulgazioan eta 
irakaskuntzan eta Euskadiko kulturari 
buruzko xehetasun gehiago ezagutzen 
lagunduko dizu.  

Inazioren 
Bidea

A N T I G U A K O  B A S E L I Z A

EZ
INBESTEKOA
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Arantzazuko 
Santutegia, euskal 
artea letra larriekin

www.caminoignaciano.org
www.santuariodeloyola.org
www.arantzazu.org
www.tierraignaciana.com
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LOIOLAKO SANTUTEGIA
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S A N  T E L M O  M U S E O A  ( D O N O S T I A )

A R T E  E D E R R A K  ( B I L B A O )

Euskal erreferentzia kulturalek mu-
sikaren, dantzaren edo antzerkiaren 
munduan mugak gainditzen dituz-
te; horren adibide dira Vitoria-Gas-
teizko eta Donostiako Nazioarteko 
Jazzaldiak. 

Getxon, Folk, Blues eta Jazz Jaial-
diak dituzu. Euskalduna Jauregiko 
Opera denboraldiak, Euskal Orkes-
tra Sinfonikoarenak eta BBK Live 
makrojaialdia Bilbon egiten dira.

Donostian honako hauek egiten dira: 
Zinemaldia, Musika Hamabostaldia, 
Fantasiazko eta Beldurrezko Zine-
maren Astea, bertsolarien jaialdiak...  

Eta Araban honako hauek nabar-
mentzen dira: Antzinako Musikaren 
Astea, Maiatza Dantzan zikloa, Ma-
gialdia, Nazioarteko Jolas Jaialdia, 
Telebista eta Irrati Jaialdia, edo Az-
kena Rock Festival... 

Euskadi
munduanARTE EDERRETAKO MUSEOA (VITORIA-GASTEIZ)

Ikus ditzagun

hasteko, nahiago duzuna 
erabaki eta presta zai-
tez. Izan ere, Euskadin 
museo-eskaintza luzea 

dago, eta kalitatezkoa da. 

Bilbon arte garaikidearen obra adieraz-
garrienak Guggenheim Bilbao Museoan 
daude; Arte Ederretako Museoko bil-
dumak XIII. mendetik gaur arteko ar-
telanak erakusten ditu. Era berean, 
Arkeologia Museoa edo etnografiako 
Euskal Museoa dituzu, besteak beste.

Gernika-Lumon Bakearen Museoa da 
garrantzitsua; Muskizen Pobal Bur-
dindegia; eta Gallartan Meatzaritzaren 
Museoa. 

Donostian, San Telmo Museoak euskal 
gizartearen bilakaera erakusten du, bil-
tzen dituen piezen bitartez. Aquariuma 
benetan ikusgarria da. 

Argazkigintza maite dutenentzat, Pho-
tomuseum museoa dago Zarautzen. Eta, 
goi-mailako joskintza gogoz gustatzen 
bazaizu, Cristobal Balenciaga Museoak, 
Getarian, jostun bikain horren lana era-
kutsiko dizu.

Vitoria-Gasteizen honako hauek nabar-
mentzen dira: Arte Ederretako Museoa, 
Artium Arte Garaikidearen Euskal Zen-
tro Museoa, Natur Zientzien Museoa, 
eta Bibat, Karta eta Arkeologia Museoa.

Probintzia osoan, nabarmentzekoak dira 
Euskal Eltzegintzako Museoa, Ollerietan, 
eta Museo Etnografikoa, Artziniegan.

K U L T U R AE U S K A D I   
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euskadi inoiz bisitatu ez 
baduzu, ziur asko dei-
garria irudituko zaizu 
ospakizun asko ireki-

tzen dituen dantza kementsu bat: au-
rreskua; energiaz beteriko agur-dantza 
bat da, eta, hori dantzatzean, dantzariak 
sekulako malgutasuna erakusten du. Fol-
kloreaz gain, kondairak, mitologia, hiz-
kuntza, ohiturak, tradizioak, herri kirola, 
historia eta artearen adierazpen guztiak 
biltzen dituen ondare aberatsaren beste 
adierazpen bat baino ez da. 

Musikak izaera berezia dauka, tokiko ins-
trumentuekin jotzen delako, hala nola 
albokarekin, txistuarekin trikitixarekin 
edo dultzainarekin.

Gertutik ezagutu ezazu euskal mitolo-
giaren fantasia, eta hunkitu zaitez le-
gendako herrialde bateko literatura bete 
duten pertsonaiekin; ziur asko, zure pa-
seoa oso atsegina izango da, norbaitek 
pertsonaia batzuk deskribatzen badizki-
zu: Mari, sugarrak botatzen dituen eta 
zeruak zeharkatu aurretik bere kobazu-
loan ilea orrazten duen emakume bat; 
Lamiak, emakume ederrak ahate-oinekin, 
ibaiertzetan egoten direnak; Basajaun, 
edo basoetako jauna, itsura ikaragarria-
rekin; Jentilak, naturaz gaindiko indarra 
dutenak; edo, Sorginak, naturaz gaindiko 
botereak dituztenak...  

Herri kirolak landa-lanen 
isla bat dira

A I Z K O L A R I A K

Kirola ere biltzen da euskal tradizioen ba-
rruan. Ikusi besterik ez duzu egin behar 
nola betetzen diren esku-pilota, pala eta 
zesta-puntako frontoiak. Hor apustuak 
etengabeak dira eta emozioz betetzen 
dituzte kantxak.

Traineruen estropadak edo aizkolarien 
txapelketak, trontzalariak, harri-jasotzaileak, 
sokatira, segalariak edo idi-demak udalerri 
askotan egiten dira. 

T R A I N E R U A K

E U S K A L  D A N T Z A

ALBOKA

Bermeoko herrian, ehun urteko frontoi batean, eus-
kal pilotaren mundua biziko duzu. Pilotako profesio-
nal batek modalitateen inguruko informazioa emango 
digu, eta bi pilotarirekin praktikatzeko aukera izango 
duzu.  Gastronomia-ukitua aperitibo batek jarriko du, 
zonaldeko kontserba-produktuekin eta txakolinarekin. 
Eta ukitu marinela jartzeko, paseo bat egingo duzu 
itsasontzian Gaztelugatxeren eta Bermeoren artean.

www.euskaditurismoa.eus

S O K A T I R A

Mallabian XVII. mendeko Zelai base-
rria duzu. Hor, kirol horren sustraiak 
ezagutuko dituzu, harri-jasotzaileen 
munduko txapeldun baten eskutik, 
eta, animatzen bazara, zuretzako 
modalitate egokiak praktikatu ahal 
izango dituzu. Baserriaren garrantzia 
biziko duzu, landa-kirolarekin duen 
harremana sentituko duzu, eta kirol 
enblematikoenen erakusketa batera 
joango zara. Aperitibo bat pintxoekin 
eta zonako sagardoarekin, eta familia-
rekin elkarrizketa atsegin bat; euskal 
kulturaren alderik berezienera hurbil-
duko zara horrela.

H A R R I J A S O T Z A I L E

ESPE
RIEN
TZIA
TOP

www.euskaditurismoa.eus

Mitoz eta legendaz betea

gordetakoONDO

tradizioak

K U L T U R AE U S K A D I   
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EUSKADI TURISMO 
www.euskaditurismoa.eus

TURISMO ARABA 
www.alavaturismo.eus

BIZKAIA TURISMOA 
www.visitbiscay.eus

GIPUZKOA TURISMOA 
www.sansebastianregion.com

NEKATUR/LANDETXEAK  
943 327 090 · www.nekatur.net

Turismo-bulegoak

Araba
AMURRIO  
945 393 704 · www.amurrio.org

ELTZIEGO  
945 606 632 · www.elciego.es

BASTIDA  
945 331 015 · www.labastida-bastida.org

GUARDIA  
945 600 845 · www.laguardia-alava.com

MURGIA   
GORBEIALDEAKO KUADRILLA 
945 430 440 · www.gorbeialdekokuadrilla.eus

KEXAA  
945 399 414 · www.aiaraldea.org

AGURAIN 
945 302 931 · www.arabakolautada.eus

SALINAS DE AÑANA   
945 351 386 · www.ananaturismo.com

SANTIKURUTZE KANPEZU  
KANPEZUKO KUADRILLA - ARABAKO MENDIA 
945 405 424  · www.montanaalavesa.com

URIBARRI GAUBEA  
945 353 040 · www.valdegovia.com

VITORIA-GASTEIZ  
945 161 598 · www.vitoria-gasteiz.org

Bizkaia
AREATZA (MUSKIZ) 
946 706 567 · www.visitenkarterri.com

BAKIO  
946 193 395 · www.bakio.eus

BALMASEDA 
946 801 356 · www.visitenkarterri.com

BARAKALDO (BEC)  
944 995 821 · www.barakaldo.org

BERMEO  
946 179 154 · www.bermeo.eus

BILBAO TURISMO  
944 795 760 · www.bilbaoturismo.net

BILBAO AIREPORTUA 
944 031 444 · www.euskaditurismoa.eus

BILBAO, GUGGENHEIM  
944 795 760 · www.bilbaoturismo.net

DURANGO   
946 033 938 · www.turismodurango.net

ENKARTERRIAK ENKARTUR   
946 802 976 · www.visitenkarterri.com

GAZTELUGATXE  
946 179 154   606 358 831 · www.bermeo.eus

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

GETXO    
944 910 800 · www.getxo.eus

GORDEXOLA 
946 799 715 · www.gordexola.eus

GORLIZ  
946 774 348 · www.gorliz.eu

IN
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oa KARRANTZA  
946 806 928 · www.karrantza.org
LEKEITIO  
946 844 017 · www.lekeitio.org
MENDATA  
946 257 204 · www.mendata.eus
MUNDAKA   
946 177 201 · www.mundakaturismo.com 
MUSKIZ 
946 802 976 · www.visitenkarterri.com
ONDARROA  
946 831 951 · www.ondarroa.eus
URDUÑA  
945 384 384 · www.urduna.com
OROZKO   
946 122 694 · www.orozkoudala.com
PLENTZIA  
946 774 199 · www.plentzia.org
PORTUGALETE  
944 729 314 · www.portugalete.org 
SANTURTZI    
944 839 494 · www.turismo.santurtzi.net
SOPELA  
944 065 519 · www.turismoa.sopelaudala.org
SOPUERTA  
946 104 028 · www.sopuerta.biz
TURTZIOZ 
946 109 604 · www.turtzioz.org
URDAIBAI-BUSTURIALDEA 
946 257 609 
www.turismourdaibai.com
ZIERBENA 
946 404 974 · www.zierbena.net

Gipuzkoa
ARANTZAZU  
943 796 463 · www.turismodebagoiena.eus 
ATAUN 
943 180 335 · www.ataunturismoa.net
AZKOITIA (LOIOLA) 
943 151 878 · www.urolaturismo.eus
AZPEITIA (LOIOLA) 
943 151 878 · www.urolaturismo.eus
BERGARA  
943 769 003 · www.bergaraturismo.eus
DEBA   
943 192 452 · www.deba.eus
ERRENTERIA. 
943 494 521 · www.oarsoaldeaturismoa.eus

ESKORIATZA. IBARRAUNDI MUSEOA 
943 715 453 · www.eskoriatza.eus
GETARIA  
943 140 957 · www.getaria.eus
HONDARRIBIA BIDASOA BIZIRIK. TURISMO SAILA  
943 645 458 · www.bidasoaturismo.com
HONDARRIBIA    
943 643 677 · www.armaplaza.eus
IDIAZABAL 
943 188 203 · www.idiazabalturismo.com
IRUN  
943 020 732 · www.irun.org
LEGAZPI UROLA GARAIA ESKUALDEA (LENBUR)  
943 730 428 · www.lenbur.com
LEINTZ GATZAGA  
943 714 792 · www.leintzgatzaga.eus
LIZARRUSTI (PARKETXEA) 
943 582 069 · www.lizarrusti.com
MUTRIKU   
943 603 378 · www.mutriku.eus/turismoa
OIARTZUN - OARSOALDEA  
943 494 521 · www.oarsoaldeaturismoa.eus
OÑATI   
943 783 453 · www.oñati.eus
ORDIZIA  
943 882 290 · www.delikatuz.com
ORIO  
943 835 565 · www.turismo.orio.eus

ORMAIZTEGI  
943 889 900 · www.zumalakarregimuseoa.eus
PASAIA-OARSOALDEA  
943 341 556 · www.oarsoaldeaturismoa.eus
DONOSTIA TURISMO    
943 481 166 · www.sansebastianturismo.com
SEGURA (ARDIXARRA ETXEA)  
943 801 749 · www.goierriturismo.com
TOLOSA TOLOSALDEA TOUR   
943 697 413 · www.tolosaldea.eus
ZARAUTZ  
943 830 990 · www.turismozarautz.com
ZEGAMA  
943 802 187 · www.zegamaturismoa.net
ZERAIN   
943 801 505 · www.zerain.eus
ZESTOA 
943 868 811 · www.zestoa.eus
ZUMAIA  
943 143 396 · www.zumaia.eus/eu/turismoa
ZUMARRAGA (LA ANTIGUA)   
943 722 042 · www.urolagaraia.com

Naturguneak

URDAIBAIKO BIOSFERA ERRESERBA 
944 650 822 · www.turismourdaibai.com 
946 870 402 (Ihobe) · www.ekoetxea.eus
GORBEIAKO PARKE NATURALA 
945 430 709 · 946 739 279 · www.alavaturismo.eus 
www.areatza.net · www.gorbeiaeuskadi.com
AIZKORRI-ARATZ PARKE NATURALA 
943 782 894 · 943 802 187 
www.gipuzkoamendizmendi.net · www.zegamaturismoa.net
ARALARKO PARKE NATURALA 
943 180 335 · 943 582 069 
www.gipuzkoamendizmendi.net
URKIOLAKO PARKE NATURALA 
946 814 155 · www.urkiola.net
ARMAÑÓN PARKE NATURALA 
688 884 330 · www.enkarterri.eus
PAGOETAKO PARKE NATURALA 
943 835 389 · www.aiapagoeta.com 
www.gipuzkoamendizmendi.net
AIAKO HARRIKO PARKE NATURALA 
943 494 521 · 943 495 069 
www.gipuzkoamendizmendi.net
IZKIKO PARKE NATURALA 
945 410 502 · www.alavaturismo.eus
VALDEREJOKO PARKE NATURALA 
945 353 146 · www.alavaturismo.eus

Birding

BIRDING EUSKADI 
www.birdingeuskadi.eus

Geoparkeak

GEOPARKEA 
www.geoparkea.eus

Surf

SURFING EUSKADI 
946 195 861 · www.surfingeuskadi.eus

Mendi-ibiliak

MENDI-IBILIAK EUSKADIN 
www.senderismoeuskadi.eus
DONE JAKUE BIDEA 
www.euskaditurismoa.eus 
www.turismo.orio.eus/eu/interpretazio-zentroa

BTT eta bide berdeak
BTT EUSKADI 
www.btteuskadi.com
BIDE BERDEAK 
www.viasverdes.com

Turismo aktiboa

AKTIBA 
944 389 868 · 637 770 033 · www.aktiba.info

Garraioa

Araba
AIREPORTUA 
945 163 500 · 945 163 591 
www.aena.es
TRENAK RENFE 
Plazuela de la Estación z/g, Vitoria-Gasteiz 
902 320 320 · www.renfe.com
AUTOBUSAK  
Vitoria-Gasteizko geltoki nagusia ·  
Euskaltzaindia Plaza · 945 161 666
Vitoria-Gasteizko hiri-autobusak TUVISA 
945 161 054 · www.vitoria-gasteiz.org/transporte
EUSKOTREN TRANVIA 
945 135 554 · 902 543 210 
www.euskotren.eus

Bizkaia
AIREPORTUA 
Bilbao-Loiu · 902 404 704 · 944 869 662 (AENA)   
www.aena.es
GURUTZALDIA ETA FERRYA 
Bilbao-Porstmouth ferrya · 902 108 147 · www.poferries.com 
www.brittanyferries.es
TRENAK 
Abandoko Indalecio Prieto Geltokia (Renfe) 
Plaza Circular, 2 · 902 320 320 · www.renfe.com
Atxuriko geltokia (EUSKOTREN) 
Atxuri kalea 8 · 902 543 210/ 944 019 900  
www.euskotren.eus
Konkordiako Geltokia; FEVE Bilbao 
Bailen kalea, 2 · 944 250 615 · www.renfe.com/viajeros/feve
AUTOBUSAK 
Termibus (autobus-geltokia) 
Gurtubai 1 · 944 395 077 · www.termibus.es
Bilbobus (udal-autobusak) 
944 484 070 · 944 790 981  
www.bilbao.eus/bilbobus
Bizkaibus (Autobusak, probintzia eta aireportua) 
902 222 265 · ww.bizkaia.eus 
METRO BILBAO 
944 254 025 · www.metrobilbao.eus
TRANVÍA 
944 019 900 · 902 543 210 · www.euskotren.eus

Gipuzkoa
AIREPORTUA  
Gabarri 22 · 20280 Hondarribia 
943 668 500 · www.aena.es
AUTOBUSAK 
Donostiako autobus-geltokia 
Federico García Lorca 1 · 943 475 150 
www.estaciondonostia.com
Dbus (hiri-autobusak) 
943 000 200 · www.dbus.eus
Lurralde Bus (herri-artekoak) 
943 000 117 
www.lurraldebus.eus
TRENAK 
Donostiako Iparraldeko Geltokia 
Frantzia pasealekua 22 · 902 320 320  
www.renfe.com/viajeros/cercanias
Amarako geltokia (Euskotren) 
Easoko pasealekua z/g · 902 543 210 · 943 013 500 
www.euskotren.eus

I N F O  P R A K T I K O AE U S K A D I   

7574



GuardiaUrdaibai

Donostia Vitoria-GasteizBilbao
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TURISMO, MERKATARITZA
ETA KONTSUMO SAILA

DEPARTAMENTO DE TURISMO
COMERCIO Y CONSUMO

Gernikako Batzar 
Etxea

Bizkaia Zubia Gaztelugatxeko
Doniene

Loiolako SantutegiaBalenciaga Museoa

Asko dira Euskadi ezinbes-
teko jomuga bihurtzen du-
ten arrazoiak. 
Berehala konturatuko zara 
bertako jendea eta historia 
ezagutzen duzunean, hiriek 
arnasten duten ondarea 
ikustean, eta, harik eta ho-
beto, mahai on baten ingu-
ruan iruzkintzen duzunean.

Ezinbesteko 

ak

www.euskaditurismoa.eus
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