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Zeharkatu munduan bakarra den leku bat, 6.500 
urte baino gehiago dituen gatzaren paisaia na-
tural bat, eta ezagutu nola ekoizten den aditu 
eta sukaldari handien arabera onenetakoa den 
gatzetako bat.
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Zerbait berdingabea, bertokoa, biziaraziko 

dizun horren guztiaren inguruan sortu dira 

esperientziok. Aukera zabala dago: landa-

eremua, gastronomia, kirolak, natura... 

Nolanahi ere, ziurrenik, esperientzia 

horietako batek zure estiloarekin bat egiten 

du, eta gozatzeko aukera izango duzu. 

Informa zaitez, eta aukera ezazu zurea.

Bilbao Donostia Vitoria-Gasteiz

Maitemintzen duen hiria izango duzu begien aurrean. 
Ederra, dotorea eta galanta, itsasoak edertutako 
paraje berdingabea baino askoz gehiago da Donostia. 
Ezinbestekoa da Kontxatik paseatzea, badia inguratzen 
duten eraikin politak miresten dituzun bitartean. Igeldo 
mendira funikularrez ere igo zaitezke, eta, bertatik, hiriko 
nahiz euskal kostaldeko ikuspegirik ederrenak ikusiko 
dituzu. Dastatu beharrekoa da gastronomia gozoa, 
guztira, 16 Michelin izar biltzen baititu Donostiak. 
Pintxoaren Munduko Hiriburua, Kulturaren 
Europako Hiriburua 2016... hiria gelditu gabe dabil, 
Nazioarteko Zinemaldia eta Nazioarteko Jazzaldia 
bezalako ekitaldiz beterik.

Vitoria-Gasteizek naturagune zabalak eta 
oinezkoentzako gune handiak uztartzen ditu, monumentu 
interesgarriak biltzen dituen alde zaharrarekin 
elkarbizitzan. 2012an, “European Green Capital” 
izendatu zuten, eta bizitzeko diseinatuta dagoen hiria 
dela konturatuko zara. 130.000 zuhaitz ditu, hots, bi 
biztanleko bana; eta biztanleko 40 m2 inguru berdegune. 
Bizikletaz, Eraztun Berdera hel zaitezke: 47 km-ko 
pistak eta bidexkak, natura ederraren artean. Hirian 
bertan, Erdi Aroko Almendran zehar ibiliko zara; bere 
forma obalatuari zor dio izena, eta 1000. urtekoa da. 
Jauregi errenazentista dotoreen artean, Andra Mariaren 
Katedrala dago, berriki berreraikia.

Abangoardismoa, dotorezia eta tradizioa uztartzen 
ditu Bilbok. Harritu egingo zaitu Guggenheim Bilbao 
Museoaren inguruan eratutako agertoki ikusgarriak, 
non munduko arkitekturako izen entzutetsuak 
protagonista diren. Baina Bilbo askoz gehiago ere 
bada: historiaz beteriko alde zaharra; Erriberako 
merkatua, Europako handienetakoa; erabilera anitzeko 
kultura-etxe bihurtu den Alondegia; Itsasadarra, bere 
bazterretatik paseatzeko edo nabigatzeko bikaina; eta, 
jaiei dagokienez, Aste Nagusia, guztiontzat egokiak 
diren ikuskizunekin... Nolanahi ere, harritu egingo zaitu.
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Gaztelugatxeko 
San Joan 
Baseliza

Harkaitz handi hau ikusten duzunean, Bakio eta Bermeo 
artean, ez pentsatu bi aldiz eta igo zaitez, ikuskizunak 
merezi du-eta. Gaztelugatxeko Doniene sakon errotuta 
dago arrantzaleen artean: itsasoak salbatutako marinelen 
zinopariak gordetzen ditu bertako baselizak, hondoratzeko 
zorian dauden ontziak irudikatzen dituzten koadroak...  Jo 
kanpaia hamahiru aldiz, espiritu txarrak uxatzeko. Eta 
itsasoak erakartzen bazaitu, itsasontziz zeharkaldiak egin 
ditzakezu. Informa zaitez.

Flyscharen ibilbidea 
Zumaian6
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Ibilbide gidatua itsasontziz Zumaiatik abiatuta 
kostaldean eta Flyscharen labar ikusgarrietan. 
Gainera, geldialdia egingo da Mutriku arrantzale 
herrian.

Euskal pilota eta itsasoa

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

1
TOP Urdaibaiko itsasadarrean 

nabigatuz

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

8
TOP

Artzain egun batez 
Urkiolan

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

4
TOP Sagardoa eta itsasoa, eta 

Donostia inguruko sagar-
dotegi batean bazkaria
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Ezagutu balea ehiza-
ren eta sagardoaren 
arteko lotura eta das-
tatu lotura horrekin 
zerikusia duen gas-
tronomia, museoak 
bisitatuz, itsasontzian 
paseoa emanez eta 
sagardotegi batean 
bazkalduz.
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Bertako aberastasun ekologikoa dela-eta, Unescok 
 Biosferaren Erreserba izendatu du, eta Natura 
Sarearen barruan dago. Paisaiaren aniztasunaren 
adierazgarri dira itsasoa, mendia, hareatzak eta padurak, 
hondartza eta kala ederrak ahaztu gabe; itsasontziz ere 
zeharka ditzakezu horiek. Urdaibai Bird Centertik ikus 
ditzakezun hegazti migratzaile askok atseden hartzen 
dute eremu horretan.

XVII. mendean, Inazio Loiolakoa jaio zen dorretxea 
jesuitei laga zitzaienean, jesuitek konplexu monumentala 
eraiki zuten inguruan; eta Euskadiko turismo erlijiosoaren 
harribitxietako bat bihurtu da. Hainbat eraikinez 
osatutako gunean, Basilika nabarmentzen da. Arteak 
edo debozioak motibatzen bazaituzte...

Arabako Errioxako bihotzean dago Laguardia, eskualdeko 
parajerik ederrenetakoa. Erdi Aroko harresidun 
herriguneak itxarongo zaitu, eta, bertatik autorik igarotzen 
ez denez, iraganera bidaiatuko duzu. Alde zaharrean, 
Erregeen Andra Mariaren eliza nabarmentzen da, 
XVII. mendeko atari polikromatu ikusgarriarekin. Herriaren 
lur azpia kalatuz beterik dago, eta kalez kale biziko duzu 
ardoaren kultura, eskualde horretako ekonomiaren 
motorra.

Moda-sortzaile bati soilik eskainitako aurreneko 
museoa da munduan; izan ere, merezi du Cristobal 
 Balenciagaren nazioarteko ospeak. Bertan, txandaka 
erakusten dira diseinatzailearen ia 1.500 piezetako 
batzuk. Bere ospearen zergatia ulertuko duzu, zinez. 

Getariako hiribilduan dago museoa, Gipuzkoan, 
munduari bira lehen aldiz egin zion Juan Sebastian 
Elkanoren jaioterrian. 

5
Bizkaiko Zubi 
esekia

Bere garaiko eraikuntzarik berritzaileenetako bat izan 
zen, Eiffel dorrean inspiratutako egiturarekin... Egun, 
arreta deitzen jarraitzen du, Portugaleten eta Areetan 
itsasadarraren ahoko bi ertzak lotzen dituen bitartean. 
2006an, UNESCOk Munduko Ondare izendatu zuen. 
Ezinbestekoa da zubi esekia gurutzatzea edo goialdetik 
ibiltzea.
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Gernikako 
Juntetxea

Herri honen ariman sartu zarela esan gura baduzu, 
ezinbestekoa duzu Gernikako Batzar Etxea 
bisitatzea, foru-haritzarekin batera, hainbat mendetan, 
Euskal Herriko lurraldeen topaleku izan dena. Bere 
gerizpean, ahaldun nagusiak biltzen ziren Bizkaiko 
Jaurerriko Batzar Nagusietan; hortaz, erabateko sinbolo 
bihurtu da. Politikoki oso esanguratsua den konplexu 
monumental horretan, esaterako, hartzen eta zin egiten 
du lehendakariak bere kargua gaur egun. 

Milaka gauza interesgarri dituen herrian zaude, 

ñabarduraz beteriko herrian, eta liluratu egingo 

zaitu hura ezagutzeak. Goi-mailako sukaldaritzaren 

sekretuez jabetzen has zaitezke, naturarekin 

bat egin dezakezu paradisu berde eta ederren 

bidez, surfa praktikatu, edo Lurraren historia 

ikasi flyschean zehar ibiliz... Hiri-giroa gustuko 

baduzu, Euskadiko hiru hiriburuen berezitasunek 

esperientzia anitzetan murgiltzeko aukera emango 

dizute: Erdi Aroko herriguneek ezkutatzen duten 

ondarea, abangoardia arkitektonikoaren xarma, 

gastronomia paregabea... 

Ondo errotutako kultura eta tradizio aberatsei 

esker, sakonago ezagutuko duzu Euskadiren 

historia, bere nortasunaren ezaugarriak 

erakusteaz harro dagoen herria da-eta.

Oharrak

3

Modu asko daude Euskadi ezagutzeko eta sentitzeko. 

Bere hiru lurralde historikoetan diren paisaiak 

bezainbeste. The Basque Route-k euskal lurraldean 

barneratzea eta bere sekretuak ezagutzea proposatzen 

dizu: plater, pintxo eta ardo zaporetsuak, behatoki 

bikainak, xarmaz beteriko herriak, ezkutuko hondartzak, 

museo txundigarriak, arnasarik gabe (eta deskribatzeko 

#traolik gabe) utziko zaituzten hiru hiriburu, eta zortzi 

euskal abizen (edo gehiago) izango bazenitu bezala 

sentiaraziko zaituzten esperientzia paregabe ugari. 

Ibilbide honen zatiren batean Euskadiren esentzia 

harrapatuko bazenu!

Euskal sukaldaritza tradi-
zionalari buruzko tailerra 
Pasai Donibanen

Euskadiz hitz egitea gastronomiaz, zaporeaz, 
tradizioaz eta kalitateaz hitz egitea da. Has zai-
tez munduko sukaldaritza onenaren sekretuak 
ezagutzen giro atsegin zein dibertigarrian, to-
kiko chef ospetsuek irakatsiko dizute eta eus-
kal jakirik preziatuenak prestatzen.
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Esekitik e-bikean5
TOPOiongo Valdemar Upategie-

tara bisitak, familian3
TOP

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

Txakolinaren eta Idiazabal 
gaztaren uztartzea Goierrin

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

2
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Ibilbide honetako zati bakoitza egun batean edo 

gehiagotan egiteko dago diseinatuta, zure erritmo eta 

gurarien arabera ibil zaitezen, eta Euskadiren ahalik 

eta ñabardura gehienak sakontasunez ezagut ditzazun. 

Zati batzuek itsasoa eta mendia uztartzen dituzte, 

basoak eta hondartzak, museoak eta arrain-parriladak; 

beste batzuek, laku eta hiriak, lehorreko lautadak eta 

ardo-lurraldeak. Denetan topatuko dituzu kontrasteak; 

denek eskainiko dizute Kantauri Itsasoaren bazterrean 

kokaturiko txoko honetan aurkitzea espero ez zenuen 

sorpresaren bat. Jarri uhala, gidatu arretaz, eta, otorduei 

hasiera ematerakoan esaten dugun bezala, on egin!

www.thebasqueroute.eus/eu

The Basque Route · Errepidez Euskadin barrena

The Basque Route ·

www.thebasqueroute.eus/eu
 www.euskaditurismoa.eus/the-basque-route/eu 

www.euskaditurismoa.eus/the-basque-route/eu

    8 zati

950 km.

    3 hiriburu

  65 udalerri

  21 eskualde

150 erakargarritasun turistiko

   3 UNESCOk gizon-emakume guztien
           ondare izendatutako tokiak

   1 Biosfera Erreserba

Oharra: The Basque Route egungo euskal errepide-sarea jarraitzeko gomendatutako ibilbide bat da. Hala 
ere, bidaiariak bere kabuz egiten du ibilbidea, eta arriskuak bere gain hartuz. Euskadi Turismok ez du izango 
ibilbidean gerta litezkeen aldaketen gaineko erantzukizunik, obrak, desbideratzeak, seinaleztapenak, baldintza 
bereziak eta segurtasun-neurriak direla kausa.

Hamar, ehun, mila... Izan ere, hamaika dira 

Euskadi ezinbesteko helmuga bihurtzen duten 

arrazoiak. 

Zuk zeuk egiaztatuko duzu, bada, bertoko 

jende jator eta abegitsua, bertoko historia, 

usadioak eta tradizioak ezagutzean, bertoko 

hiriek arnasten duten artea eta arkitektura 

mirestean, eta, are gehiago, mahai on baten 

inguruan solasean aritzean. 

10Ezinbesteko   lekuak

Euskadi, distantzia 
laburretan gozatzeko 
herria
Inoiz ez duzulako aurkituko hainbeste leku 

zoragarri eta desiragarri hain kilometro karratu 

gutxitan. 

Ibilbide hauek proposatzera ausartzen gara, 

egonaldirako zer denbora duzun edo zer 

herritan zauden, hobeto planifika zaitezen. 

Saiatu berderik ez galtzen, barrualdeko 

ondarerik ere ez, kostaldeko brisaz gozatu, 

dasta itzazu Arabako Errioxako ardo 

aitortuak edo txakolin ospetsua, edo paseatu 

arkitekturarik abangoardiakoenaren artean edo 

hirietako Erdi Aroko kaleetan. 

Garraiobide propioa baduzu, bikain; hala ez 

bada, garraio publikoa ezin hobeki egituratuta 

dago, txokorik gal ez dezazun.

Errepidez 
Euskadin barrena

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


