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Itsas-arima duten herriak,
gizon-emakume ausart
eta adoretsuei buruzko
istorioak kontatzen
dituztenak.

EUSKADI

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

AURKEZPENA

ultura gutxik eduki dute itsasoarekin
euskal kulturak duen harreman
berezi, iraunkor eta konprometitua.
Itsas-arima duten herriak, gizonemakume ausart eta adoretsuei buruzko
istorioak kontatzen dituztenak. Bizitza ulertzeko
modu berezia duen jendea, Euskal Kostaldea
bisitatzen duten guztiei itsasoarekin bizitzeko
erritmo bizia kutsatzen diena.
Hori dela-eta, benetako esperientziak bizi
tzeko ideiak proposatuko dizkizugu hurrengo
orrialdeetan, eta toki bakoitzaren pasahitz
sekretuak argituko.
Oraintxe hasiko da zure Euskal Kostaldeko
onena, lerro hauetatik aurrera.
Ongi etorri!
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B

ABEGITSUAK: senarrak itsas zaba BI
lean lanean ari zirela beren familiak aurrera atera zituzten emakume-belaunaldi
haien alaba batzuek turistak hartzen dituzte gaur, beren ostatu edo jatetxeetan,
eta beren lanbideen ezaugarriak erakusten dizkiete, edo, bestela, turismo-bulegoak kudeatzen dituzte, izan ginelako
garela erakusteko.

EKINTZAILEAK: beren historia eta

Euskal Kostaldeko

EMAKUMEAK

TALDEKO LANA: lehorrean nahiz
itsasontzian: gizon arrantzaleak arran
tzara irteten zirenean, emakumeek egiten
zuten gainerako guztia. Batzuek sareak
josten zituzten, eta beste batzuek arraina
deskargatzen, garraiatzen eta saltzen zu
ten. Eta batzuk piratak, espedizionarioak
edo armadoreak ere izan ziren.

ISILAK: historian (batez ere gizonek
idatzitakoan), gizonak ageri dira itsasbidaietako protagonista bakar. Baina
oso gutxi dakigu, adibidez, Katalina
Erausori buruz: hamabost urterekin,
komentutik ihes egin zuen –gizon
jantzita–, soldadu sartu zen Txilen
borrokatzeko eta alferez maila lortu
zuen. Alferez Moja izenarekin gogora
tzen da.

HEROIKOAK:

arrain freskoa ba
rrualdean saltzeko, oinez mugitzen
ziren (askotan, oinutsik), 20 eta 30
kilometro artean ibiltzeraino (desde
Santurce a Bilbao...) Ondarroako,
Bermeoko, Lekeitioko edo Getariako
portuetan, saregileak eta arrain-sal
tzaileak ikus daitezke oraindik.
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herrien historia grinaz partekatzen duten
gida turistikoak, itsasoan ibiltzen diren
emakume marinelak, hazten ikusi dituen
kostako txokoak erakusten dituztenak,
hoteletan arduradunak diren eta beren
etxekoei ematen dieten maitasun berarekin artatzen zaituzten emakumeak.

It sasont zien nahiz
txalupen jabeak ziren batelariak, eta igarotzeko
zerbi
t zua edo pasaiazerbitzua ematen zuten.
Hain zuzen ere, izen horrexekin ezagutzen den badian (Pasaian, alegia), ibaiadarraren bi ertzen artean
eta ibaiadarrean bertan ainguratuta zeuden itsasontzietan pertsonen garraioa (predikariena, armadako ofizialena, marinelena,
errege-familiakoena, bisitariena eta abarrena)
monopolizatzera iritsi ziren batelariak, baita
salgaien garraioa ere.
Kontatzen dutenez, Victor Hugo idazle fran
tsesaren obraren pasarte batzuk inspiratu
zituzten "edozein beldurri aurre egiten zioten
emakume haiek".
Gaur, Pasai Donibaneko jaietako protagonistak dira, eta hango arraunlari emakumeek
"batelerak" ezizena daukate.

TXI
KE
RIA

FANTASTIKOAK:

itsas-gizonak
itsasoaren hondoraino eramaten zituzten
sirenak, sorginak, erauntsiak... Arran
tzaleen emazteek eskapularioak josten
zizkieten sareei, arrantzari laguntze aldera; izan ere, Maria da nabigatzaileen
zaindari eta babeslea. 1607an, Inkisizioaren epaimahai batek 800 gizon hil
zituen ekaitza eragin izana leporatu zien
Maria Zozayari eta Errenteriako hainbat
emakumeri.

SAKRIFIKATUAK: sirgerek hainbat

ontzi mota arrastatzen zituzten lehorretik, lepoan tirantea lotuta zutela gorpu
tzari helduta zeramatzaten unamekin.
Bilboko portuan, XX. mendearen hasierara
arte eutsi zitzaion jarduera horri, aurreko mendearen erdialdean salaketa jaso
zuen arren.

Plan ON BAT
Arrain-kontserba fabrikak
Bermeon eta Getarian, arrain-kontserben fabrikak bisitatu daitezke, tradizioan batez ere emakumeek hartu izan
duten artisau-jarduera hori ezagutzeko eta, are, bizitzeko.
Arrantza-garai bete-betean egiten den lana, gizonak itsas
zabalean daudenean. Emakumeen lana da, batez ere, prozesuak industrializatu diren arren, esku fin eta trebeak
behar direlako antxoarena bezalako kontserbak egiteko.
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Marinel ospetsuei
beren jaioterrietan
egindako
monumentuak

MUTRIKU

NABIGATZAILEAK
Euskaldun batek zuzendu zuen
munduari eman zitzaion lehenengo bira

J UAN

SEBAS T I A N

n

E LKA NO

olabaiteko irudi heroikoa
eraiki da euskaldunen
inguruan, bai eta urrutiko
lurretan utzi zituzten aztarnen
inguruan ere. Itsas-miliekin ehundutako
izaera saiatu eta abenturazaleak eraman
zuen Juan Sebastian Elkano, gure nabiga
tzaile ezagunena, munduari lehenengo
bira ematera, bai eta historia uniber
tsaleko zati izatera igaro ziren euskal
marinelen leinuaren aitzindaria izatera
ere: Manuel Lopez Legazpi eta Andres
Urdaneta marinelek, adibidez, munduari
hiru itzuli emateko adina milia nabigatu
zituzten, eta baita Filipinak konkistatu ere.
Domingo Bonetxeak, aldiz, Tahitira egin
ziren espedizio zientifikoak gidatu zituen,
eta Cosme Damian Txurrukak Karibeko
kostak kartografiatu zituen.
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1522an, hiru urteko ikaragarrizko itsasbidaiaren ostean, espezieen irletara
egin zen espedizioan buru zela, Lurreko
lehenengo zirkumnabigazioa amaitzea
lortu zuen Elkanok (hasiera batean,
Magallanes izan zen zuzendaria). Horrela,
Atlantikoaren eta Pazifikoaren artean
itsas-jarraitutasuna zegoela egiaztatu
zen. Hara abiatu ziten 234 marineletatik
18 bakarrik itzuli ziren, horietako 4,
euskaldunak, eta 5 itsasontzietatik
bakarra itzuli zen: euskal jatorriko Vitoria
itsasontzia, Carlos V.ak, espedizio zail hura
egite aldera, Ondarroako armadore bati
desjabetu ziona.
Lau urterik behin, Elkanoren lehorrera
tzea antzezten dute bere jaioterrian,
Getarian. 2019an, 500 urte beteko dira
mundua aldatu zuen balentria hura hasi
zenetik.

Cosme Damian Txurruka
marinel, kartografo eta
Trafalgarko guduko heroiak estatua bat dauka
bere izena duen plazan,
eta bere etxebizitza izandakoa manten
tzen da,
Arrietakua jauregia. Gela
eta saloiak modu ikusgarrian kontserbatzen dira
eta aurretiko erreserba
eginda bisitatu daitezke.

M UTRIK U

Plan

GETARIA
Eskultura-begiratoki bat dago harresiaren antzinako bastioiaren gainean.
Bastioia du oinalde. Hegodun garaipen
batek koroatzen du monumentua, on
tzien branka apaintzen zuten irudiak
imitatuz. Behealdean, Juan Sebastian
Elkano irudikatzen du behe-erliebe
batek. Eraikinaren barrualdean, Elkanorekin batera bidaia amaitzea lortu
zuten gainerako eskifaia-kideen izenak gogoratzen ditu inskripzio batek.
Gainera, Elkanoren beste bi estatua
daude herrian.

ON BAT

Arrain-parrilak kalean
bertan
Gaur egun, ezin daitezke Getaria, edo Orio, bisitatu, munduko
arrain erre hoberena dastatu gabe. Tradizionalki itsasgizonek janaria ontzietan edo kalean bertan prestatzeko erabiltzen zituzten
parriletan daukate jatorria gaurko parrilek. Hain baliotsuak ziren,
Elkanok burdinazko bi parrila utzi zituen herentzian!

G E TA RIA
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5

HAMAHIRU ARRAUNLARI
ETA PATROI BAT. Traineruen

estropadek balea-ehizan dute
jatorria; ho
ts, balearengana edo
portura iristen lehena izateko lasterketa
horretan. Estropadak euskal kirol zorro
tzenetako bat dira gaur egun, eta, ikusteko, eder eta sutsuenak.

Kolore- eta festa-ikuskizun aparta da,
norgehiagoka dagoenean eta arraunlariak 'bandera' lortzeko lehiatzen direnean. Saria beti izaten da brodatutako
bandera bat. Kontxakoa da irrikatuena:
iraileko lehengo bi igandeetan jokatzen
da, Donostian, 1879tik.

Lehenengo baleazaleak

hobeto
ezagutzeko
Euskaldunei eta itsasoari buruzko istorio liluragarrienetako batek beren izaera abenturazalea eta balea-harrapaketa
ditu hizpide. Beraiek izan ziren mendeak
iraungo zituen eta ondare handia utziko
zuen ibilbide hartan aitzindari. Belak jaso, XV. mendera atzera egin eta... espedizioan barreiatuko gara:

1

AITZINDARIAK. Moby Dick bai-

no lehen. Baleontzi ingelesak edo
daniarrak balea-ehizan beren lehen miliak egiten ari zirela, euskal
itsas-industria goieneko unean zegoen
jada, eta balearen haragia nahiz koipea
aberastasun-iturri galanta ziren.

2

MERKATU BERRIAK. Baleontzi

batzuk gure kostetan lehorrera
tzen dira, eta beren elikagai-ekarpenak ezagutzen ditugu. Bestalde,
gure lurrak hezeak dira, eta ez diote
zereal-hazkuntzari laguntzen; alabaina,
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gure basoak mardulak dira, eta itsason
tziak eraikitzeko egur ugari dago... Gutxi
gorabehera, halaxe egin zuten euskaldunek baleen merkatuaren alde.

3

BALEETATIK...
UGARITASUNERA.

Fran
tziara esportatzen zen haragia
(mihia asko estimatzen zuten);
koipea argiztapen-oliorako, kosmetikarako eta sendagaietarako erabiltzen zen,
eta hezurrak altzarietan eta eraikuntzan
erabiltzen ziren. Bizarrak (bai, bizarrak)
kortse-dendetan erabiltzen ziren, eta,
are, esperma ere aprobetxatzen zen! Oso
gutiziatua zen ukenduak egiteko.
Aita Guria itsasontzian, Bermeon, Terranovara egindako balea-espedizioen
xehetasunak ezagut daitezke: ontziko
bizitza, nabigazioa, ehiza...

pista

4

TALAIAK. Zelatariak talaiatik

abisu egiten zuenean, arran
tzaleak portutik ateratzen ziren,
beren bateletan, arpoiak eskuan. Balearen
harrapaketa benetako norgehiagoka izaten zen, balearengana iristen zen lehenak
pribilegio batzuk edukiko baitzituen.

Hiri-guneetatik hurbil daude talaiak
Getarian (San Anton), Donostian (Ulia
mendia), Bermeon, Mundakan edo
Elantxoben. Gehiago ibili behar da
hauetan, baina benetan merezi dute:
Elantxobeko Ogoño lurmuturra, Santa Kruz Zarautzen, Mendatako talaia
Deban, Higer lurmuturra Hondarribian,
Otoio Ispasterren edo Gorlizko talaia.

Orioko Arraunetxe zentroan, lehia-ontzi
batean ibil daiteke arraunean. Gainera,
Donostian, Pasaian eta Lekeition, traineru batean arraun egiteko aukera ere
badago, taldeentzat.

6

SAGARDOA ETA ITSASOA.

Itsas-bidaiak luzeak izaten ziren, eta gogorrak, baina, sagardoari esker, ura ez bezala
kupeletan ongi kontserbatzen baitzen,
euskal balea-arrantzaleek topera eduki
tzen zituzten C bitaminaren erreserbak,
eta ez zegoen geldiaraziko zituen ekaitzik.
Bisitatu Sagardoetxea, euskal sagardoaren museoa. Eta, sagardotegigaraia bada (urtarrilaren eta Aste
Santuaren artean, gutxi gorabehera),
gozatu '
txooooooo
tx' giroaz (mahaikideak mahaia utzi eta kupeletara
joaten diren unea) eta sagardotegiko
ohiko menuaz (txuleta tartean).

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

7
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IT SASOAZ BESTALDE.

Terranovan (Kanadan), euskal
toponimoak daude; hala nola,
Irutxulo, Baye-Ederra edo Placentia (Bizkaiko Plentziaren antzera),
han arrantzan ibiltzen ziren euskaldunen ondare.

8

EZKUTUEN GINKANA.

Begira itzazu kostaldeko herrien ezkutuetan dauden balea-irudikapenak: asko sortu ziren
balea-ehiza goreneko unean
zegoenean.
Zarautz,
Hondarribia,
Mutriku,
Bermeo,
Lekeitio...
jarraitu bila!

9

SAN JUAN ONTZIA. XXI.

mendera itzulita, eta Pasaian, Albaola Itsas Kultur
Faktoria San Juan ontziaren
erreplika bat ari da eraiki
t zen.
UNESCOk babestutako proiektua da.
1565ean hondoratu zen zama-ontzi
transozeaniko hori, Pasaian eraiki eta
bi urtera. Bada, Red Bay-n aurkitu zituzten bere hondarrak, Kanadan, 400
urte geroago. Hondar horien gaineko
ikerketak egin dira, eta dokumentuetan jaso. Bisitatu daitekeen ontziola/
museoa da Albaola, eta, bertan, materialak nola lantzen dituzten ikus
dezakezu, eta beren arbasoek jarraitu
zuten eraikuntza-prozesua errespeta
tzen ari direla.

Itsasoaren Guggenheima da: ezinbesteko bisita.
13
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ARRANTZALEAK

• Itsas giroko ibilaldiak Lekeition, Santur
tzin, Pasaian edo Mutrikun, arrantzajarduerarekin lotutako tokiak bisitatuz
(kofradiak, itsasontziak eta abar), "kresaldun" jarduerak eginez, eta, eguna
borobiltzeko, portuan txakolin- eta mokadu-dastaketa eginez.

E

SANTA KATALINAKO IT SASARGIA, LEKEITION

IT S A S O K O J E N D E A

Plan ON BAT

txetik kanpo eta itsaski artean
lanean hazi direnek badakite lan
gogorraren ondoren etortzen direla ordain onenak. Beti irrikatu izan
dugu 'etxerako itzulera', eta, beraz, seriekoa dugu anfitrioi onak izatea.
Portuetara hurbilduz gero, lonjak,
arrantza-ontziak, jendearen joan-etorriak, arraina deskargatzeko orgak eta
kamioiak... ikus ditzakegu. Duela oso
gutxi arte, kostaldeko herri gehienen
erritmoa marka
tzen zuen jarduera
horrek. Euskal Kostaldean jardunean
dauden portuak bisitatzen dituztenei
kutsatzen zaie erritmo hori; Getarian,
adibidez, penintsulako lonja modernizatuena dago; Ondarroa Kantauriko
alturako portu nagusia da; Bermeon,
atunontzien flota daukate, eta, bestetik,
Hondarribia edo Santurtzi nabarmendu ditzakegu.

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

BERM EO

• Santa Katalinako itsasargia, Lekeition.
Kantauriko kostaldean bisitatu daitekeen
itsasargi bakarra da. Bertan, Antolin arran
tzale gogorrak ematen digu azpiegitura
horien funtzionamenduaren eta garran
tziaren berri, eta, gainera, itsasorako irteera (birtual) batera gonbidatzen ditu
bisitariak. Era berean, Euskal Kostaldeko
beste itsasargi batzuetara pasieran joatea
ere merezi du; esate baterako, La Plata
itsasargira Pasaian, Higer lurmuturrera
Hondarribian, Matxitxakora Bermeon (non
hegaztien behatokia dagoen), Gorlizkora
edo Galeakora Getxon.
• MATER museoa Pasaian dago, ohiko
arrantza-ontzi batean. Artisau-arrantza
jasangarriaren zale amorratuek beren
ezagutzak partekatzen dituzte, bai eta ingurumena errespetatuz arrantzatzeak duen
garrantzia azpimarratzen ere. Are, itsasaperitibo bat dasta daiteke ontzigainean,
portuko jarduera frenetikora begira.
• Bermeoko Arrantzaleen Museoa Er
tzila dorre historikoan dago, monumentu
nazionala hori. Bere hormek 1984tik gordetzen
dute euskal arrantzaleen
eremuari, bizitzari eta
lanari eskainitako museoa, eta beren bizitza
eta ohiturak, gremioantolakundeak, ontziak
eta arrantzatzeko zein
arrantza merkaturatzeko
erabili izan dituzten teknikak azaltzen dituzte.
• Santurtzin, bisitatu daitekeen Agur
tza atunontzian, gure kostaldean ohiko
arrantzarako dagoen egurrezko azkenengotariko ontzietako batean, arrantzaleak
ontzian bertan nola bizi ziren azaltzen
dute. Bisita egin ondoren, gure izaerari
buruzko kontu asko ulertzen dira.
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Kostaldean, munduko arrain
•erreEuskal
onena jaten da, parrilan egindakoa.

Mahaiak, mahai-zapiarekin beti.
•Sagardotegietan
izan ezik.
gastronomikoak edo t xokoak
•lokalElkarte
pribatuak dira, eta, horietan, sukaldean aritzeko, jateko eta lagunekin egoteko elkartzen dira kuadrillak. Elkarte
batean gonbidatu gisa bazkaltzea euskal
kultura gastronomikora bete-betean
sartzea da.
Euskal Kostaldeko arrainekin, zalan
•tzarik
gabe, txakolina uztartzen da

Nahitaez bisitatu behar da Gernika•Lumoko
astelehenetako azoka tradizio-

ondoen; Euskadiko ardo zuria, alegia.
Lekeitioko Sosoaga dolareak XVIII. mendeko ekoizpen-prentsa dauka oraindik,
Euskadiko zaharrena. Bakion, upeltegiak bisitatu daitezke, eta bertan dago
txakolinaren interpretazio-zentroa. Bestalde, Getaria, Aia, Zarautz, Hondarribia,
Muxika eta hainbat herritako upeltegiak
ikustera joan zaitezke.

Jatetxe onenen kartetan ez dira 5 deli•catessen
hauek falta izaten: marmitakoa,

Kostaldeko herri askok harreman
berezia dute arrain eta produktu jakin
batzuekin, eta festa gastronomikoetan
zein ezinbesteko plateretan islatzen da:
olagarroa eta Zumaia, berdela eta Mutriku, antxoa eta Ondarroa, kontserbak
eta Bermeo, sardinak eta Santurtzi,
bisigua eta Orio, bakailaoa eta Pasaia,
atuna eta Hondarribia...

nala, baita azoka-plaza hauek ere: Bretxa
Donostian, Erribera Bilbon, Zarautzekoa,
Bermeokoa...

•

KOSTAKO GASTRONOMIA:

milaka urteko herentzia

GE TA RIA
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legatza saltsa berdean, txipiroiak bere
tintan, bakailaoa pil-pil erara eta bakailaoa
bizkaitar erara.
'Deseraikita' ala ez, probatu egin behar
dira.

eta Pasaian, adibidez,
•antGetarian
xoak garbitzeko eta gure antxoakontserbak (oliotan) egiteko tailer oso
dibertigarriak eskaintzen dira.

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

KOSTAKO GASTRONOMIA

B

- XIX. mendean, 20 edo
22 (gaztelaniaz, "20 o
22") bakailaoko eskaera
egin zuen Bilboko merkatari batek, baina, akats
baten eraginez,
20.022 ale jaso zituen. Handik
gutxira, soldadu karlistek Bilbo setiatu
zuten, eta merkatari
haren bakailaoak ziren jateko bakarra.
Afera harengatik
daude horrenbeste
bakailao-errezeta, eta
berezienen artean dago
bakailaoa pil-pilean.
- Eta txipiroiak 'Pelaio erara'?
1900 inguruan, jatetxe bat zegoen Getarian, Pelaio Manterolak zuzentzen zuena.
Txipiroi ugari zegoenez, horiekin nazkatuta jada, Pelaiok eta Teresak, haren kideak, berrikuntza sartu zuten: kipularekin
eta piper berdearekin egindako ohan
tze baten gainean salteatu zituzten
txipiroiak.

BI
TXI
KE
RIA

Ikasi pintxoak egiten. Donostian egin
•dezakezu,
hainbat tailer gastronomikotan, jatetxeetan... Galdetu hurbilen duzun
turismo-bulegoan.
Getariako eta Orioko
•kaleetan
parrilak jarri

ziren, marinelek metodo
hori erabiltzen zutelako
beren itsasontzietan arraina erretzeko. Aitor Arregi
maîtreak esaten duenez,
sukaldaritza-paisaia da
Getaria. Getarian jarri zen
lehen aldiz legatz-kokotea
parrilan, eta horixe izan
zen azalarekin eta osorik
parrilan egin zen lehen
arraina. Teknika horrek barruko gelatina
mantentzen eta puntuan egiten ahalbide
tzen dio erreboiloari. Produktu on batek,
arte-ikatzak, txingarren eta arrainaren
artean distantzia zehatza edukitzeak eta
olio erreak (olioa, gatza, garraztasun pixka
bat eta jatetxe batzuk besteetatik bereizten dituen ukitu magikoa) biribiltzen dute
parrilan egindako arrain on bat.
17
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EGUZKIA ETA
HONDARTZA

euskal erara
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HONDART ZAK

G ET X O

E

uropako errege-erreginek eta haren familiek, aristokraziak eta
burgesiak bihurtu zuten Getxotik Biarritzerainoko kostaldea
helmuga turistiko, XIX. mendean. Adibidez, Donostia, Zarautz
edo Lekeitio aukeratzen zituzten beren oporrak igarotzeko, bai
toki horien kostaldearen edertasunarengatik, bai toki horiei egotzi
zizkieten ezaugarri terapeutikoengatik: klima atsegina, uda leunak,
iodo eta gatz ugaridun urak eta Kantauri itsasoko gainerako urak
baino ur epelagoak.
Garai hartako medikuntzak aholkuak ematen zituzten bainuei buruz:
goizetan hartu behar ziren, sabela hutsik, serie bakoitietan (3, 5, 7...),
eta 3 olatu-kolpetik beherako iraupenean.
1887an, egurrezko errege-etxolak eraikitzea agindu zuen Maria
Cristinak, bere hiri gustukoeneko (Donostiako) hondartzan intimitatea
gordetzeari begira. 1911n, Bainu Etxearekin ordezkatu ziren etxola
horiek, eta, gaur oraindik ere, pasealekuan zutik dago.

Z A R A UT Z

K O NT X A K O
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- Donostian, La Perla aurki dezakegu.
1912an sortu zen talasoterapia-zentro
berritua da, eta, bertan, spa-zirkuituaz
gozatzeaz gain, Kontxako hondartzara
irten zaitezke zuzenean, itsasoan bainatu eta jacuzzira itzultzeko berriro. Zumaian, Zelai talasoterapia-hotela Itzurun
hondartzaren gainean dago, Euskal Kostaldeko hondartza politenetakoan.
SOPELA

LA

P E RLA

- Portuko kai-muturrek babestuta, Elan
txoben eta Mutrikun itsas-uren igerilekuak bisitatzea merezi du, ezin hobeak
baitira familian bainatzeko edo igerian
lasai aritzeko.
- Familientzat oso aproposak dira hirihondartzak, itsasoaren suhartasunetik
babestuta baitaude; hala nola, hauek:
Kontxa Donostian, Gorlizko eta Plen
tziako hondartza edo Isuntza Lekeition.
Baita hauek ere: Hondarribikoa, Karraspio Mendexan, Arrigunaga eta Ereaga
Getxon, La Arena Muskiz eta Zierbenan,
Eakoa, Santiago Zumaian, Malkorbe Getarian, Debakoa, Arrigorri Ondarroan...

S O P E LA
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LA

A RE N A

- Nudistak: Lapatxako kalak Ean, Barrika eta Ulia eta Igeldo Donostian. Edo
Zurriola Donostian, Zarautz, Saturraran
Mutrikun, Muriola (Barrika), Meñakoz
(Barrika-Sopela), Azkorri (Getxo) edo
Barinatxe Sopelan eta Getxon.

HOND A RRIBIA

Bakio
BAKIO
Barrika
BARRIKA
Meñakotz
BARRIKA/SOPELA
Muriola
BARRIKA
Aritxatxu
BERMEO
Deba
DEBA
Kontxa
DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN
Irla
DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN
Ondarreta
DONOSTIA/ SAN SEBASTIÁN
Zurriola
DONOSTIA/ SAN SEBASTIÁN
Ea
EA
Kanala
GAUTEGIZ - ARTEAGA
Gaztetape
GETARIA
Malkorbe
GETARIA
Arrigunaga
GETXO
Ereaga
GETXO
Gorrondatxe - Aizkorri
GETXO
Areeta
GETXO
Barinatxe - La Salvaje
GETXO – SOPELA
Gorliz
GORLIZ
Hondarribia
HONDARRIBIA
Laga
IBARRANGELUA
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Hondarribia

Zurriola
Ondarreta Kontxa

Laida
IBARRANGELUA
Ogeia
ISPASTER
Isuntza
LEKEITIO
Armintza
LEMOIZ
Karraspio
MENDEXA
Laidatxu
MUNDAKA
La Arena
MUSKIZ-ZIERBENA
Alkolea
MUTRIKU
Ondarbeltz
MUTRIKU
Mutriku
MUTRIKU
Saturraran
MUTRIKU
Arrigorri
ONDARROA
Antilla
ORIO
Plentzia
PLENTZIA
Arriatera-Atxabiribil
SOPELA
San Antonio
SUKARRIETA
Toña
SUKARRIETA
Zarautz
ZARAUTZ
Zierbena
ZIERBENA
Itzurun
ZUMAIA
Santiago
ZUMAIA
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ONTZIEN
ALOKAIRUA
Euskal Kostaldeko kirol-portu gehienetan,
belaontziak edo motordun itsasontziak
(yate motakoak) aloka daitezke; baita
atunontzi tradizionalak ere!

KOSTALDEA
ITSASOTIK BEGIRATUTA:

jarduera nautikoak

X

IX. mendekoak dira Bilboko portuko, Donostiako eta Hondarribiko
lehenengo klub nautikoak. Lehenengo surflariak 50. hamarkadan
agertu ziren bertako hondartzetan; aitzindariak izan ziren Europan.

Titulazioa edukiz gero, patroirik gabeko ontzia aloka daiteke, baina ez dago
kostaldea eta ezkutuko kalak eta portu erakargarrienak ezagutzen dituzten
itsasozale amorratuen eskuetan jartzea
bezalakorik.
Charter-enpresek ere
paseo-eskaintzak dauzkate; hainbat ordu
tako
paseoak, egun erdikoak
edo egun osokoak egin
daitezke. Belako nabigazioa bizitzeko, kostaldea
itsasotik ikusteko eta herri
xarmagarrietan portura
tzeko txangoak, edo, Euskal Kostaldean zehar ibili
ondoren, eguna itsaso zabaletik ilunabarrari begira
amaitzeko irteerak.

Kostaldeak dituen 246 kilometroetan, 40 hondartza, 50 surf-olatu, 20
kirol-portu eta turismo nautikoaren inguruko 100 enpresa baino gehiagori
esker, itsasoan egin daitezkeen plan onenak eskaintzen dira, oporrak edo
txangoak borobiltzeko aproposak.

GORLIZ KO

22

E TA

P L E N T Z I A K O

BADIA
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TXANGOAK
IT SASONT ZIZ
Getxo, Santurtzi eta Bilboren artean, beste ikuspegi batetik ikusi ahal izateko bai paisaia, bai
itsasadarraren arkitektura.
Plentzian, ibilaldia itsasontziz egin, eta... urpeko
upeltegi bateko ardo-dastaketa!
Bermeon, Izaro irla inguratzeko eta Gaztelugatxe
itsasotik behatzeko.
Mundakan, Urdaibaiko erreserban barneratzeko,
inguruko legendak entzun eta tokiko produktuak
dastatu bitartean.

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

JARDUERA NAUTIKOAK

Plan ON BAT

ZETAZEOAK

BEGIZTATZEA

ARRAUNEAN
Euskal Kostaldeko geoparkean, lurraren historiari buruz gehiago ikasteko eta harrizko formekin
txunditzeko.
Donostian eta Hondarribian, badietan nabigatzeko.

ITSASOKO GARRAIO-LINEA
ERREGULARRAK
Itsasadarretan eta badietan ohiko itsas-garraioaren
zerbitzuak baliatzea aukera erraz eta dibertigarria
da, ezin hobea familientzat, herrietara eta hondar
tzetara iristeko eta ingurua beste modu batez ikusteko. Baita mendi-ibilietan itzulinguru handiak egitea
saihesteko ere, kostaldeko Donejakue bidea barne
hartuta. Donostiako, Pasaiako eta Hondarribiko
badietan eta Bilboko, Mundakako eta Zumaiako
itsasadarretan.

24

Bizkaiko golkoa aparteko tokia da izurdeak, kalderoiak,
zifioak eta are balea handiak ere ikusteko. Bizipen ahaztezina. Bermeotik, Getxotik, Santurtzitik eta Pasaiatik, irteera programatuak eskaintzen dira, gida adituekin, egun
erdirako edo egun osorako.

Plan ON BAT

Piraguan, Stand Up Paddle-n, lehiaketa-traineruan edo on
tzi tradizionalean. Banaka edo taldean, arraun-modalitateek guztioi ahalbidetzen digute kirola egitea eta inguruaz
gozatzea. Kostaldea, itsasadarrak eta badiak arraunkadaz
arraunkada gozatzeko.

• Kayakez Guggenheim azpitik edo Urdaibaiko
itsasadarretik
Arraunean egiteko oinarrizko nozioak nahikoa dira,
gidarekin edo gidarik
gabe, nabigatu ahal izateko, bai Guggenheim
museoaren azpitik, bai
Gorlizen, bai Urdaibain,
bai Zumaian, bai Kon
txako badian. Gehiago
dakitenek zeharkaldiak
egin ditzakete kostaldetik, edo prestakuntza aurreratua jaso dezakete itsasoko
kayak edo surf-kayakaren arloan, Plentzian, Ibarrangelun
zein Lekeition.
• SUP, modako kirola
Taula bat, arraun bat eta oreka pixka bat. Stand Up
Paddle deritzonaz gozatu ahal izateko osagaiak dira.
Adibidez, Plentziako badian, Bakion, Urdaibain, Lekeition, Debako itsasadarrean edota Hondarribian.
• Arraunketa tradizionala
Lehiaketa-traineruetan edo erreplika historikoetan taldean arraunean egiteko aukera. Arraunean aritzeko
teknikaz gain, ontziaren ezaugarriak eta historiak azal
tzen dizkigute. Non? Arraunari oso lotuta dauden hiru
tokitan: Orion, Donostian eta Pasaian.
25
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Beste plan batzuk

COASTEERING
Modako esperientzia. Trekking-modalitate berria
da, itsasoaren ondotik egiten dena, eta mendiibiliak, uretara egindako jauziak, igerian nahiz urpean igerian egindako tarteak, eskalada, rappela...
konbinatzen ditu. Gorlizen, Lekeition edo Urdaibain, abentura eta dibertsioa ia batere ezagunak
ez diren kostaldeko tokietan.

URPEKARITZA

E

uskal Kostaldea helmuga ezin hobea da urpekaritzarako. 200 kilometro horietan zehar, hainbat ekosistema biltzen ditu (hondo harri
tsuak, hareatzak, itsaslabarrak), eta askotariko itsas-fauna eta -flora
hartzen ditu, munduan zehar murgialdiak egin dituztenak ere harri
tzeko moduan.

Benetan bereziak diren murgilaldiez gozatzeko, ipini urpekaritza-zentro
profesionalen eskuetan. Kirol horrekiko grina izateaz gain, aberastasun
ekologiko oparoena duten itsas hondo ikusgarrienak ezagutzen dituzte.
Kantauri itsasoak baimena ematen badu, noski.

Plan ON BAT
• Bataioa
Bataioekin, errez eta kontrolpean ezagut
daitezke urpeko mundua eta urpekari
tza. Esate baterako, Getxon, Pasaian,
Mutrikuko marea-igerilekuetan edo Hondarribiko hondo hareatsuetan. Betekizunak? Igeri egiten jakitea eta gozatzeko
gogoa edukitzea.
• Murgilaldiak Gaztelugatxe aurrean edo
Jaizkibeleko itsaslabarren azpian.
Punta Lucero lurmuturra, Billano lurmuturra, Matxitxako, Izaro, Azpirotz,
Gaztelu, Arratoiaren muturra, Fraileen
hondartza...
Gune horietara, baita beste batzuetara
ere, murgilaldiak egiteko irteerak antola
tzen dira.
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FLYBOARD
Izan zaitez arrain hegalaria, horixe sentituko baituzu flyboard-arekin. Gailu batekin, minutu batzuez praktikatu ondoren, grabitateari aurre egin eta hainbat
metro egin ahalko dituzu ur gainean. Dibertsio ziurtatua. Gorlizen, Hondarribian eta Zumaian.

ARRANTZA
Kanaberadun arrantzan hasteko edo
hobetzeko zein ur-ingurunea ezagutzeko
jarduerak.
Itsasontziz, Donostiatik, Getxotik, Santur
tzitik edo Zierbenatik, arrantzaren teknikez
eta arrantzarako toki onenez asko dakiten
irakasleekin.

IRTEERAK URETAKO
MOTORRETAN
Emozio biziak naturagune liluragarrietan. Zumaiatik, flysch-a eta geoparkeko
kostaldea behatzeko ibilaldiak, eta, Hondarribiatik, irteerak Pasaiara eta Donostiara, Jaizkibel mendiaren aurrean
edo Donibane Lohizunerantz eta Biarri
tzerantz nabigatuz.

Jarduera guztiei buruzko informazio gehiago aipatutako udalerrietako turismo-bulegoetan (60. orrialdea)
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Euskadi
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Z A R A UT Z

s

urfa Euskaditik sartu zen penintsulara. 50etik gora itsas-hautsiekin
eta surf-zerbitzuen eskaintza eskarmentatuarekin, Europako surfhelmuga nagusietako bat da Euskal Kostaldea.

Askotariko olatuak aurkitu daitezke: mundu-mailan aitortzen diren
Mundaka -munduko 10 olatu onenetakoa-, Punta Galea, Meñakoz, edo
Orruakoa; Zarautzen, Sopelan, Bakion edo Donostian, maila guztietarako olatuak;
eta baita toki xarmangarri eta lasaiagoetakoak ere, esaterako, Deba, Getaria,
Laga edo Zumaia.
Gainera, urte osoan egiten dira ekitaldiak, jende guztiarentzat aproposak. Bisitariandana erakartzen dute, jarduera ekonomiko handia sortzen dute kostalde osorako,
eta nazioarteko erreferente gisa kokatzen dute helmuga.

D ONOS TIA
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Plan ON BAT
• Surf-bataioak
Neoprenoari egokitu ondoren, pare bat
ordu kirol horretara hurbiltzeko, oinarrizko mugimenduak ezagu
tzeko eta
gutxienez olatu bat hartzen saiatzeko.
Dibertsio ziurtatua, eta errepikatzeko sekulako gogoa.

Euskadiko surf-turismoak garapen jasangarria eta antolatua eduki dezan inplikatu diren
ia 100 enpresak eta erakundek osatzen dute
Surfing Euskadi. Bere eskaintzaren oinarri dira, batetik, surfa egiteko baldintza hobeezinak
eta surfa beste erakargarri turistiko batzuekin
konbinatzeko aukera; eta bestetik, klubeko
enpresen profesionaltasuna, bai eta olatu
mota ugariak eta Euskadiko kostalde osoan
usaindu daitekeen surf-giroa.

• Ikastaroak
La Arenatik (Muskiz), Euskal Kostaldeko mendebaldeko mugatik, Zurriolaraino (Donostian), surfa egiten ikasteko
jarduera-eskaintza oso zabala dago Euskadiko hondartza surferoetan: hastapena, asteburuak, hobekuntza, ikastaro
trinkoak... Olatu-aniztasunak eta eskolen
eskaintza zabalak ziurtatu egiten dute
ikastaroek erabiltzaile bakoitzaren mailari
egokitutako edukiak eta iraupena eduki
tzea... Baita familientzat ere!

Kide guztiak daude surfarekin konprometituta, eta Surfing Euskadi zigilua edukitzeko
behar diren kalitate- eta legezkotasun-betekizunak betetzen dituzte; bai eskolek, irakasle
espezializatu eta profesionalak baitauzkate, bai surf friendly ostatuek, surf-turistari
egokitutako zerbitzuak dauzkaten hotelek,
aterpeek eta kanpinek ere.

• Surflariak, hondartzak, olatuak eta
lehiaketak ikustea
Surfaz gozatzeko, ez da zertan taula
hartu eta uretara sartu. Jendea surfa
egiten ikusteak efektu hipnotikoa dauka.
Edozein hondartza-egunetan, kostaldean
dauden begiratoki izugarrietako batetik.
Edo, are, olatu erraldoiak dituen egun
horietako batean, albistegietan eta Inter
neteko bideoetan agertzen diren olatu
horiek ikusteko.

ARRIAT ERA

www.surfingeuskadi.eus
30
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paisaia apartekoak

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

J A R D U E R A K , I T S A S O R A B E G I R A

UNESCOren biosfera erreserba
Urdaibai

1

:

1

UNESCO geoparke
, geoparkeen
mundu-mailako sarean sartuta dagoena.

2
3

parke natural: Aiako Harria eta
Pagoeta.

biotopo: Gaztelugatxe, Iñurritza eta
Deba-Zumaiako itsasertza.

13

2000 Natura sareko
kontserbazio bereziko eremu (KBE).

3

"Urrezko iltzearekin" ezaugarritutako
interes geologikoko eremu (munduan, 61 iltze
baino ez daude): Zumaiako flysch-ak (2 iltze)
eta Gorrondatxeko itsaslabarrak eta hondar
tza, Getxon.

2

Hegaztientzako babes bereziko
eremu,
nazioarteko garrantzia duten hezegune izendatuak (RAMSAR): Urdaibai eta Txingudiko
badia.
S AKONETA

( DE B A )

4

Ornitologia turismorako
intereseko gune (Txingudi, Urdaibai, Matxitxako lurmuturra
eta Bilboko portua) eta zentro espezializatu bat:
Urdaibai Bird Center.
32
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U

rrezko hiru iltzeek (ingurune
geologiko baten bikaintasuna
adierazten duten bereizgarriak;
munduan 60 bakarrik daude) eta
Mutrikuren, Debaren eta Zumaiaren arteko itsasertzaren 13 km UNESCOren
geoparke izendatu izanak berresten dute.

J A I Z K I B E L E K O IT S A S L A B A R R A

IPTASASLABAR
REGABEAK

Diotenez, flysch izeneko eraketa geologikoa Lur planetaren historia kontatzen
duen harrizko liburua da. Geoparkean,
itsasoan egiten diren bisita gidatuak
eskaintzen dira, eta, horietan, itsasontzi
batetik behatu daitezke itsaslabarrak;
bestela, panoramika izugarriak dituzten
mendi-bideetatik oinez ibil daiteke, dinosauruak noiz eta zergatik desagertu ziren
edo orain zer-nolako espezie-aniztasuna
bizi den azalduko dizuten gidariekin.

S OPELA

Alabaina, interesgune gehiago daude Euskal Kostaldean: Pasaiaren eta Hondarribiaren artean, Jaizkibel mendiaren azpiko
itsaslabarrak ikustea merezi du. Bertan,
itsasoak forma bihurriak, haitzuloak eta
zuloak zizelkatu ditu kolore askotako paretetan, eta ohi ez bezalako eraketak aurki
daitezke; diotenez, munduan hoberen kon

tserbatu direnetako batzuk. Get xoren
eta Barrikaren arteko itsaslabarrek ere
"urrezko iltzea" dute, Bilbotik hurbil,
mendi-ibiliak, hondartzak eta terrazak
dituen ingurunean. Terraza horietatik,
paisaia eta ilunabar zoragarriak ikusi
daitezke, garagardotxoa eskuan.

G E O PA R K E A R E N K O S TA L D E A

IT Z U R U N G O H O N D A RT Z A ( Z U M A I A )
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EUSKADI

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

J A R D U E R A K , I T S A S O R A B E G I R A

AIRETIK
• Hondartzen eta itsaslabarren gainetik hegan egitea parapentean, ala deltan edo globoan, Sopelan, Plentzian,
Donostian edo Txingudin.
• Bidaia ahaztezinak helikopteroz edo
abionetaz, Sondikako eta Hondarribiko
aireportuetatik.

M U S K I Z E TA Z I E R B E N A
S O PELA

MENDI-IBILIAK

HEGAZTIAK BEHATZEA

• Iparraldeko Donejakue bidearen bost
etapa, Hondarribiatik Muskizeraino.

• Zentro espezializatu bat, Urdaibai Bird
Center, Gautegiz-Arteagan, biosferaren
erreserbaren bihotzean.

• Ibilbideak Aiako Harrietako eta Pagoetako parke naturaletatik.
•T
 alaia mendi-ibilia, Hondarribiaren eta
Mutrikuren artean.
• Itsas pasealekua Zarautzen eta Getariaren artean.

BIZIKLETAZ, ZALDIZ, 4X4KO IBILGAILUETAN...
• Bi behatoki ingurune bikainetan:
Plaiaundi ekoetxea, Irunen, eta Ma
txitxako lurmuturreko itsasargia,
Gaztelugatxeko biotopoan.
• Ornitologia-intereseko beste gune ba
tzuk: Iñurritzako biotopoa, Zarautzen,
edo Serantes mendia, Bilboko portuaren gainean.

• Ibilbideak bizikletaz kostaldeko Donejakue
bidean, mendi-ibiliak itsasoaren gainean
eta kostaldeko errepideetan. Baita ibilbide
pertsonalizatuak eta beharrezko guztia ere
(lekualdaketak, ostatuak eta abar), enpresa
espezializatuen eskutik.
• Zaldi-ikastaroak eta -irteerak zentro hipikoetan: Lemoiz, Mutriku edo Irun.
• Ibilaldiak quad-etan eta 4x4ko ibilgailuetan Bakiotik, Gaztelugatxe eta Urdaibai
bisitatzeko.

•G
 eoibilbideak Sopelan, Gorlizen, Mutrikun, Deban eta Zumaian.
• Urdaibaiko biosferaren erreserbako
mendi-bideen sarea.
•M
 endi-bideak Bakioko mahastietan edo
Gorlizko itsasargiraino.
• Itsaslabarrak Getxotik Gorlizeraino.

ONDARROA

• Itxaslur bide berdea, Muskizen.
• Lea ibaiaren ibilbidea.
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M AT X IT X A K O L U R M U T U R R A

Jarduera guztiei buruzko informazio gehiago aipatutako udalerrietako turismo-bulegoetan (60. orrialdea)
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IBILBIDEAK

IBILBIDEAK

Euskal Kostaldean

E L A NT X O B E
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EUSKADI

bakio
25’

armintza
gorliz

gaztelugatxe

lekeitio
Euskal Kostaldeko
geoparkea

10’

10’

plentzia
barrika

zierbena
kantabriara

5’

getxo

15’

muskiz
santurtzi

5’

portugalete

5’

bizkaia
zubia

bizkaia
zubia

tik
BILBO
GAZTELUGATXE ra

sopela
10’

IBILBIDEAK

urdaibai

10’

5'

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

gaztelugatxe

getaria
gernikalumo

bilbo

AP-8

N

NABAR
MEN
DUA

aireportua

donostia/
san sebastián

pasaia

hondarribia
txingudi

Bilboren eta Gaztelugatxeren
arteko distantzia, itsasbazterretik
ibilita, 73 km.

BIZKAIA ZUBIA

15’

balmaseda

bilbo

30’

PORTUGALETE
AP-8

añanako gatz harana
1h 10’

vitoria-gasteiz
arabako errioxa

45’

gorbeia central park

1h 45’

30’

Paseoa itsasadarraren albotik, Bizkaia
zubira begira, eta, hirigunean, Salazar
dorrea, non Lope Gartzia Salazar pozoituta hil zen, alabaren ondoan... semeak
hainbat urtez giltzapean eduki eta gero!

MUSKIZ ETA ZIERBENA
La Arena hondartzatik, oinez zein bizikletaz, Itsaslur bide berdea har daiteke. Mendi-ibili ederra da (2-5 km), eta
meategiko trenbide zaharraren gainetik
igarotzen da, itsasertzetik. Zierbenan,
ezin itsaskiari uko egin.

SANTURTZI
Mendi-ibilien zaleentzat, baita mendiko
bizikleten zaleentzat ere, Serantes mendirako ibilbideak, Bilboko itsasadarraren
ibai-ahorako eta Bilboko porturako
ikuspegi ikusgarriekin. Jaistean, saria:
Santurtziko sardina ezagunak.

BI LBO
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Bizkaia zubia Gizadiaren Ondarea da 2006tik;
izendatutako lehenengo industria-ondarea Espainian. Zubi transbordadore honek 1893tik
komunikatzen ditu Bilboko itsasadarraren bi er
tzak, eta autoan, motorrean, bizikletan edo oinezko gisa igaro zaitezke ibaiertz batetik bestera,
gabarraren barruan. Hala ere, emozio biziak nahi izanez gero, itsasadarraren beste aldera goiko
plataforma horizontaletik igarotzea gomendatzen
da. Ikuspegi ikusgarri (eta zorabiagarriak).

GETXO
Itsasadarra Bizkaia zubitik zeharkatu
ondoren, pasealdia neoeuskaldun estiloko eta estilo kolonialeko etxetzarrez eta
txaletez inguratutako itsas pasealekutik
kirol-porturaino. Jarduera nautikoen
eskaintza handia dago bertan, baita jate
txeak eta akuario bat ere.
Nahitaezko geldialdia Algortako portu
zaharrean, arrantzaleen etxe kareztatuen artean paseatzeko eta plazan edo
eskaileretan aperitiboa hartzeko.
41

EUSKADI

bakio
25’

armintza
gorliz

gaztelugatxe

10’

5’
10’

10’

plentzia
barrika

tik
BILBO
GAZTELUGATXE ra

sopela
10’

zierbena
kantabriara

5’

getxo

15’

muskiz
santurtzi

5’

5’

algorta
portugalete

bizkaia
zubia

aireportua

familiagiroan
• El Pobaleko burdinola, Muskizen.
Burdinola bateko ekoizpen-prozesuaren
elementu adierazgarrienen erakusketa
dauka, eta olagizonaren eraikina, irinerrota eta etxe-jauregia ikusteko bisitak
eskaintzen ditu. Erakustaldiak zuzenean,
astebururo eta jaiegunetan.

BILBO

itsasadarretik

15’

AP-8

balmaseda
30’

bilbo

SOPELA ETA BARRIKA

BAKIO

Hondartza animatu eta surferoak, terrazak eta paseoak Getxo eta Plentziaraino
iristen diren itsaslabarren gainean.

Txakolin-bodegak eta -museoa, eta kostaldeko hondartza luzeenetako bat, surfa
egiteko edo egiten ikasteko aparta.

euria

Itsasadarra, badia babestua eta harea
tza zabalak, kirol nautikoak (kayaketik
coasteering benetan dibertigarriraino)
egiteko ingurune ezin hobea. Gainera,
mendi-ibilietarako ibilbideak (gomendagarria da Gorlizko itsasargira eramaten
duena), Plentziako hirigune historikoa
eta baita urpeko ardo-bodega ere.

egiten badu

Kilometro gutxira, Armintza arrantzaauzoa dugu: altxor ezkutua.

GAZTELUGATXE

Gaztelugatxe fedea da, natura eta magia. Itsasoaren suhartasunaren erdian topa dezakegun leku baketsuena. Bermeoren, arrantzaleen eta edozein turistaren historiaren zati da:
bisitatzen bada, ez da ahazten. Gaur diotenez zortea ematen
digun kanpai horrek ematen zuen abisua lehen, norbaitek atea
zeharkatzen bazuen edo ekaitza zetorrenean. Ezbehar askoren
lekuko izan da, baina halaber, irudika daitekeenik eta modurik
ederrenean ikusi du herri batek itsasoarekin duen harremana.

Ibilaldi bat itsasontziz, itsasadarretik, ‘desde
Santurce a Bilbao’ (kantu ezagunak dioen
bezala), edo alderantziz, bere garaian on
tziolak eta kaiak izan zirenek gaur erakusten
dituzten arkitektura berriak ikusteko. Edo
itsasoko garraio-zerbitzua, zure erritmora
bisitatzeko Santurtzi, Portugalete eta Getxo.

A G U RT Z A

Ibilbidea amaitzeko, Bermeoko lurretan
jada, Euskal Kostaldeko bisita ezinbestekoena eta penin
tsula osoko enblematikoenetako bat: Gaztelugatxe (bere
irlatxoa, 241 eskailerak, 3 kanpaikada
eta guraria barne). Hobe iluntzean. Edo
Bermeotik itsasontziz.
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IBILBIDEAK

Gainera, babestutako naturagunea da, bai itsasoko eta lehorreko bioaniztasunarengatik, bai paisaiaren balioarengatik.

• Getxo Aquariuma kirol-portuan dago,
eta fideltasunez erreproduzitzen ditu
arrain, koral, anemona, itsas-landare,
ornogabe eta krustazeo anitz elkarrekin
bizi diren itsas-giroak.

GORLIZ ETA PLENTZIAKO BADIA

N

NABAR
MEN
DUA

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

• Itsas Museoa (arrantzaleen kofradia
zaharra) eta Agurtza, bisitatu daitekeen
itsasontzia, Santurtzin, edo, bestela,
Rialia, Portugaleteko industriaren museoa, aukera ona dira itsasoak eta burdinak markatutako istorioak ezagutzeko.

Ez ahaztu: Euskalduna jauregiaren ondoan,
Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa dago.
Bertan, hiriaren itsasoko historia eta hirieraldaketa arrakastatsuaren sekretuak konta
tzen dituzte.
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gaztelugatxe

gaztelugatxe

bermeo
urdaibai
10’

bermeo

lekeitio
ondarroa
Euskal Kostaldeko
geoparkea

urdaibai

10’

bizkaia
zubia

elantxobe

mundaka

15’

5’

5’

sukarrieta

ea
10’

ibarrangelu

5’

busturia

gautegiz
arteaga

5’

lekeitio

10’

gernikalumo

bilbo

10’

ispaster

10’

mendexa

15’

murueta

kortezubi

5’

forua

tik
URDAIBAI
LEKEITIO ETA

5’
5’

gernikalumo
20’

amorebieta
AP-8

ONDARROA raino

LA G A

10’

durango

urkiolako santutegia
15’

BERMEO

IBARRANGELU

Euskal Kostaldeko arrantza-herri ospe
tsuenetako bat. Portu zaharraren gainean,
Arrantzaleen Museoa hartzen du Ertzila
dorreak bere horma artean; arrantzaleen
bizitzari eta lanari eskaintzen zaion museo bakarrenetakoa munduan. Ezinbestekoa kontserbak erostea.

Itsasadarraren beste aldean dago, eta ibaiko
garraioaren bidez irits zaitezke bertara. Bada,
hantxe, ikaragarrizko ikuspegiak oparitzen
ditu Laida hondartzak, erreserba betebetean. Ezinbestean ikusi beharreko beste
bi dira Ogoñoko lurmuturra eta apenas
urbanizatuta dagoen eta Euskadiko ur gardenenetarikoak dituen Laga hondartza.

MUNDAKA
Marinel-herri txiki eta xarmagarria da,
bere 'ezkerreko olatua' dela-eta erreferentea surfaren munduan, munduko 10
onenetako bat baita. Parez pare, Izaro
irla dauka: erreginen, fraileen eta piraten istorioen agertokia. Mundakatik eta
Bermeotik, ibilaldiak itsasontziz, irlarantz
eta itsasadarraren barrualdera.

hondarribia
pasaia txingudi

Ibilbidearen distantzia,
itsasertzetik ibilita, 67 km.

getaria
AP-8

N

NABAR
MEN
DUA

ondarroa

5’

donostia/
san sebastián

URDAIBAI

Urdaibaik dauka Euskal Kostaldeko paisaia- eta ekologia-aniztasun handiena, eta biosferaren erreserba izendatu zuen UNESCOk,
1984an. Oka ibaia du bihotza, zeina itsasadar bihurtzen den Gernika zeharkatu ondoren, padura ikusgarriak sortuz itsasoarekin
bat egin aurretik. Askotariko planak egin daitezke ingurune naturalarekin gozatzeko: mendi-ibiliak, hegaztiak behatu, ibilaldiak
itsasontziz, surfa, zeharkaldiak piraguan edo padel-surfa eginez,
mendiko bizikleta...

HEMINGWAY Urdaibain

ELANTXOBE

Iparramerikako idazle bikaina
emozionatu egin zen gerraosteko Gernikarekin, artistekin edukitako elkarrizketez gozatu zuen Kanalan eta
Busturian, Mundakarekin maitemindu zen...

Arrantzaleen herri bitxia, Ogoñoko magalean ahal izan zuen bezala hazi zena.
Hain toki gutxi dago, plazak plataforma
birakari bat dauka autobusak bira eman
dezan. Herri txikia, konponbide handia.
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EUSKADI

familiagiroan
tik
URDAIBAI
LEKEITIO ETA

• Busturian, Urdaibai Ekoetxea dago.
Biosferaren erreserbako natura- eta kultura-ondarearen aberastasuna erakusten
du, bioaniztasunaren ezagutza eta balioa
sustatzearekin bat. Familia guztiaren nahiak asebeteko ditu, jarduera-programa
zabala baitauka.

GERNIKA
eta
OMAko
baso margotua

ONDARROA raino

B AT Z A R - ET X E A

MENDEXA

GERNIKA-LUMO

Lea ibaiaren eskuinaldean, Karraspio
hondartza, Marierrota marea-errota,
XVI. mendekoa, eta pasiera atsegin bat,
“Leako ibilbidea”.

1937ko apirilaren 26ko bonbardaketagatik
egin zen ezaguna, eta Picassoren artelanean
betikotu zelako haren arima. Alabaina, 'euskaldunen askatasun tradizionalei' deia egiten
dien monumentu bizia ere bada Gernika. XV.
mendetik hona, juramentu-segida handia
egin da batzar-etxearen ondoan. Eta, hortik
oso hurbil, Bakearen Museoa dago.
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IBILBIDEAK

SANTA KATALINA
ITSASARGIA

Lekeitioko Santa Katalina
itsasargiak barruan dauka
nabigazio-teknologiaren interpretazio-zentroa. Itsasargi
honetan, Antolinen azalpenei esker ezagut daitezke
marinelen teknikak. Tokiko
marinel zaildua da Antolin,
eta irteera (birtual) batean
lagundu ahalko diozu, eta
kostaldeko ikuspegi izugarriak ikusi.

Itsasora iritsi artean bere itsasadarra
besarkatzen duen herri txiki eta estua.
Kilometro gutxira, Ogeia hondartza basatia, Ispasterren.

ONDARROA

LEKEITIO
Itsasoaren inguruko ondarea eta istorioak,
eta postaletako ingurunea, irla barne.
Portuko etxeetako fatxadek eskaintzen
duten panoramika nabarmentzen da, eta,
horiekin batera, baita basilika gotikoa
ere, zeinak altxor artistiko izugarria duen
barruan. Familientzako hondartza eta
jarduera nautikoak. Eta Kantauriko kostaldean bisitatu daitekeen itsasargi bakarra.
46

Jarduera bete-betean dagoen portua,
Kantauriko itsasertzean alturako arran
tzarako ontzidi handiena duena. Kaleetan
gora eginez, jatorrizko portua hartzen
zuen multzo historikoa.
Ibilbidea amaitzeko, legatza ondarrutar
erara.

euria

egiten badu

• Lekeitioko Andre Mariaren Jasokundearen basilikak urre-koloreko
egurrezko erretaula hispaniar flamenko
itzela dauka barrualdean, penintsulan
iltzatu den hirugarren erretaula gotiko
handiena. Udan, jendearentzat irekita
egoten da, eta bisita gidatuak eskain
tzen dira (aurretik erreserbatu behar
dira).

OMAKO BASOA ETA
SANTIMAMIÑEKO KOBAK
Kortezubin, Santimamiñeko kobatik hurbil,
basoaren eremu batean poz-, natura- eta
kolore-oasia egitea pentsatu zuen Agustin
Ibarrola margolariak. Arbolen enborretan margoz irudikatu diren begi ugariek horregatik
sinbolizatzen dute kobaren hormetan ikatzez
egindako artelanak utzi zituzten lehenengo
'artisten' begirada. Santimamiñeko kobak
jendeari itxita daude egun, baina atriora sar
daiteke, eta 3Dko proiekzio bat ikusi.
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urdaibai
lekeitio
mutriku
deba
zumaia

mutriku

euskal kostaldeko
geoparkea

deba

10’

20’

zumaia

25’

vitoria-gasteiz

60’

bilbo

10’

getaria
zestoa 25’
inaziotar lurraldea

gernikalumo

zarautz

10’

eibar

bizkaia
zubia

10’

AP

orio

-8

45’

GEOPARKEtik

GETARIA eta ZARAUTZeraino

MUTRIKU

DEBA

Goiko aldetik porturaino: eliza neoklasiko
bat, hiri-jauregiak (XVII-XVIII) dituen mul
tzo historikoa eta maitasun-istorio sutsu
baten agertokia izan den dorretxe bat.
Eta, Nautilus interpretazio geologikoko
zentroan, fosilen bilduma bikaina.

Hirigune historikoan, Santa Maria eliza
gotikoaren arkupea, non Erdi Aroko polikromia gordetzen den, eta klaustroa.
Aldirietan, Lastur bailara idilikoa eta
Sakonetako itsaslabar zuriak, kostaldeko
toki ikusgarrienetako bat.

ZUMAIA
Flysch-aren berezitasunak ezagutzeko,
bisita ezazu Algorri interpretazio-zentroa, eta egin ezazu irteera labur bat,
itsasontziz, flysch-a itsasotik ikusi ahal
izateko. Lehorrean jada, San Pedroren
eliza, Ignacio Zuloaga kulturgunea, margolariaren etxe-tailerra, eta San Telmo
ermita. Bertatik, itsaslabarren eta Itzurun
hondartzaren ikuspegia. Erretinan iltza
tzen diren horietakoa.
Zumaiaren eta Zarautzen arteko errepide tartea i
tsasora eta
txakolin-mahastietara begira dago, eta
zoragarria da autoz, motoz edo karabanaz joateko (batez ere, kopilotua bazara).

getaria

AP-8

N
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zarautz
orio

hondarribia
txingudi
pasaia
donostia/
san sebastián

Mutrikuren eta Orioren
arteko distantzia,
itsasbazterretik ibilita,
38 km.

EUSKAL KOSTALDEKO
GEOPARKEA

Euskal Kostaldeko mundu-mailako UNESCO geoparkeko itsaslabarrek
13 kilometroko luzera daukate (Mutriku, Deba eta Zumaia herrietan
zehar). Arroka-geruzekin egindako eraketa izugarriak dauzkate, flysch
deiturikoak. Eraketa horiek, entziklopedia handi batek bezalaxe, Lurraren
historiaren 60 milioi urte baino gehiago erakusten dizkigute. Bisitariak itsaslabar horietan ibil daitezke, edo itsasontziz txangoa egin, eta denboran milioika urte atzera bidaiatu.
Barruko lurretan, Lastur eta Olatz landa-bailarak
ikustea merezi du; landa-xarmaz eta legendez
jositako paisaia karstikoak dira, paseoan
ibiltzeko eta familia giroan jarduerak egiteko aproposak.

F LY S C H - A , S A K O N E TA N

48

49

EUSKADI

mutriku

euskal kostaldeko
geoparkea

deba

10’

20’

zumaia

25’

10’

10’

getaria

eibar
zestoa 25’
inaziotar lurraldea

vitoria-gasteiz

zarautz

60’

10’

AP

orio

-8

45’

GEOPARKEtik

GETARIA eta ZARAUTZeraino

familiagiroan

EKAINBERRI
Zestoan, Zumaiatik kilometro gutxira,
Ekainberri koba, Ekain jatorrizko kobaren erreplika. Han, familia osoak ikasiko
ditu margoak interpretatzeko gakoak.
Kantauriko erlaitzean labar-artea duten beste hamasei santutegirekin batera, horien artean Santimamiñe eta
Altxerri egonik, UNESCOk Gizadiaren
Ondare izendatu zuen Ekain 2008an.

• Surfa Zarautzen
Surfean hasteko ikastaroa, ekipamendu
guztia barne, familiak elkarrekin ikas dezan
olatuak hartzen. Surfaz eta Zarauzko nahiz
inguruko eskaintza kulturalaz eta gastronomikoaz gozatzeko asteburuko plana.

eliza. Bere aurrean, "Getariako arratoi"
ospetsua eta herriaren bihotza: portua.
Sukaldaritza-paisaia da Getaria.

ZARAUTZ
Euskadiko hondartza luzeena, surfa egiten ikasteko olatu ezin hobeak dituena.
Itsasertza jarraituta, Iñurritzako dunak
eta Mollarriko kai zaharra. Hirigunean,
Santa Maria la Real eliza, jauregiak eta
defentsarako eraikinak; hala nola, Luzea
dorrea. Eta, zinemaren edo argazkigin
tzaren zaleentzat, Photomuseuma.

ORIO
GETARIA
Juan Sebastian Elkano marinel ospe
tsuaren sorlekua, baina baita Balentziaga
nazioarteko jostunarena ere. Hirigune
historikoan, portuko arrain errearen parriletara iritsi aurretik, kale nagusian,
Getariako ondare-altxorra dago: Salbatore

Z A R A UT Z
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Baleazaleen eta arrantzaleen herria,
arraunaren jarraitzaile sutsua. Alde zaharrak mendi-hegal aldapatsu batean
egiten du gora, eta San Nikolas tenpluak
ematen dio azkena. Defentsarako eraiki
zuten tenplua, harresiaren beste tarte bat
balitz bezala. Goikokalen, kostaldeko Donejakue bidearen interpretazio-zentroa.

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

IBILBIDEAK
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CRISTOBAL
BALENTZIAGA MUSEOA
Ikuspegi pribilegiatuak dituen toki batean dago, Aldamar jauregiaren (XIX) ondoan. Dorretxeko markes-markesaren egoitza izan zen,
Belgikako Fabiola erreginaren aiton-amonak horiek, eta bertan
eman zituen lehen urratsak Balentziaga gazte-gazteak joskintzan.

• Herri-jolasak
Lastur bailarako (Deba) errota zaharra
ezagutu, talo-tailer dibertigarri batean
parte hartu (dastaketa barne) eta familian
herri-jolasetan (txinga-lasterketa, sokatira,
lokotx-biltzea, zaku-lasterketa...) aritu.

Museoan, aretoak eta aldizkako erakusketak bisitatzeaz gain, jan
tzigintza-tailerreko sekretuak eta teknikak ezagutuko dituzu, eta,
are, aditu profesionalen gidaritzapean zure jantzia egiteko aukera
edukiko duzu.

euria

egiten badu

Jarduera gastronomikoak
Zumaian, Getarian, Zarautzen eta Orion,
produktu gastronomikoak eta ekoizpenguneak ikusteko eta horietaz gozatzeko
planak: antxoa-kontserbak egiteko tailerrak, txakolin-bodegak ikusteko bisitak,
parrilan egindako bisigu on baten sekretuak, gourmet produktuen nekazaritzako
eta abeltzaintzako ustiapenak.

O RI O

Euritarako jaka eta oinetakoak ipini, eta
oinez egitea itsaslabarren itsasertza. Oso
gurea da, egiten duen eguraldia egiten
duela, ibiltzera edo korrika egitera atera
tzea. Eta gure itsasoa fotogenikoago dago haserretzen denean.
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IBILBIDEAK

gaztelugatxe

hondarribia
txingudi
donostia/
san sebastián

lekeitio
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25’
10’
10’

8

AP-

tolosa 30’
idiazabal 50’
vitoria-gasteiz

bermeo
urdaibai

irun

côte
basquera
10’
hendaia

DONOSTIA tik
1h 15’

"CÔTE BASQUE"raino

DONOSTIA
Pasealdi bat munduko hiri ederrenetako batean. Oinez, korrikan edo bizikletaz, Txillidaren Haizearen Orrazian
amaituko dena. Edo, bestela, Pasealeku Berritik Urgull mendia inguratuta,
eta eskalak egiten joan hainbat mugarritan; hala nola, Alde Zaharrean eta
bertako pintxo-tabernetan eta elizetan,

portuan, Aquariumean (haurrekin joanez gero, ezinbestekoa) edo San Telmo
museoan, XVI. mendeko domingotarren
komentuan.
Santa Klara uhartera doan itsasontzia
har dezakezu bestela, edo, are hobeto,
piragua bat edo padel-surferako taula hartu Kontxa hondartzan. Zurriola

bizkaia
zubia

bilbo

ondarroa
Euskal Kostaldeko
donostia/
geoparkea
san sebastián
gernikalumo

getaria
AP-8

PASAIA
Pasai San Pedron, Donostiatik kilometro
gutxira, kostaldeko bi bisita benetan interesgarri eta ezinbestekoak dira Mater,
artisau-arrantza hedatzeko asmoz museo
bihurtu den arrantza-ontzia, eta Albaola
Itsas Kultur Faktoria, non XVI. mendeko
baleontzi bat berreraikitzen ari diren.

hondartza, aldiz, egokia da surfa egiten
hasteko edo surfa egiteko.
Funikularrez Igeldo mendira igotzea
halabeharrezko plana da, bai badiaren
panoramikengatik, bai 80. hamarkadan
iltzatuta geratzearen xarma duen jolasparkea bisitatzeko.
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hondarribia
txingudi
pasaia

Donostiaren eta
Hondarribiaren arteko
distantzia, itsasbazterretik
ibilita, 24 km.

HAIZEAREN ORRAZIA
Haizearen Orrazia Eduardo Txillidaren eskultura-multzo bat
da, eta Luis Peña Gantxegi euskal arkitektoak diseinatutako
plazaren inguruan dago. Altzairuzko hiru piezek 30 tona
pisatzen dituzte, eta itsasoko arroken gainean daude jarrita.
Haizeak gogor jotzen duenean, gainazalera ateratzen dira airea
eta ura, plazan bertan
dauden zulo batzuei
esker; alabaina, arretaz entzunez gero,
beti entzuten da
itsasoaren orroa.

DONIBANE

Pasai San Pedrotik atera
tzen den
txalupa motordunean Pasai Donibanera
iristea da polita. Tokiko biztanleek egunero erabiltzen dute, baita erromesek ere,
badiatik hamabi kilometroko itzulingurua
egitea saihesteko. Pasai Donibanek kale
bakarra dauka, harriztatua eta trafikoari
itxita dagoena, eta hainbat tunel guru
tzatzen ditu. Hor, Victor Hugoren etxemuseoa bisitatu dezakezu. Nobelagileak
denboraldi bat igaro zuen etxe horretan,
herriak liluratuta. Gaur, turismo-bulegoa
ere hartzen du.
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hondarribia
txingudi
donostia/
san sebastián

25’
10’
10’

AP-8

tolosa 30’
idiazabal 50’
vitoria-gasteiz

1h 15’

familiagiroan

pasaia
irun

côte
basquera
10’
hendaia

DONOSTIAtik
"CÔTE BASQUE"raino

• Donostiako Aquariuma
360°-ko tunel gardena duen ozeanarioa
da bertako gune interesgarriena, baina
beste 37 akuario daude. Bi zezenmarrazok bereganatzen duten arren arreta
gehiena, 5.000 arrain baino gehiago bizi
dira hemen. Badago hamaika metroko
benetako eskeleto bat ere, Euskal
Kostaldean harrapatu zuten azken-aurreko
balearena.

EUSKADI

euria

egiten badu

• Denboraleek -adi, kontuz ibilita- beldurraren eta naturaren arteko estanpa
zoragarriak oparitzen dituzte.
• Itsas Museoa
Donostiako portuko eraikin zahar batean dago zentro txiki hau. Bertan,
euskaldunek itsasoarekin duten harremanaren inguruko hainbat alderdiri
buruzko erakusketa interesgarriak programatzen dira.
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• Erromatartutako
kostaldea
Irungo Oiasso Erromatar Museoak izen bera
duen portu zaharraren
arkeologia-hondarrak
erakusten ditu, eta Euskal Kostaldea erromanizatzeko
prozesua kontatzen.

J AIZ KIB E L

LEZO

PORT U

A U ZO A

Lan artistiko berezia: bizarrik gabeko
Kristoren irudi bizantziarra, mirariak egiteagatik ezaguna, Santo Kristo elizan.
Eta behatokiak kostaldearen gainean:
Jaizkibeleko dorreak.

A Q U A RI U MA

• Albaolan, balearen atzetik

Jaizkibel mendiaren gailurrean errepide
bat dago, itsasora begira. Hondarribiara
hurbiltzeko aukera ona da hori, eta geldialdia egin daiteke Guadalupeko Andre
Mariaren santutegian.

HONDARRIBIA

HONDARRIBIA
ANDRE MARIAREN
JASOKUNDEA

54

Bereizitako bi alde. Erdi Arokoa bata, non
Karlos V.aren gaztelua hartzen duen
Arma plaza eta Andre Mariaren Jasokundearen eliza gotikoa nabarmentzen
diren. Portu auzoa da bestea, tabernaz
eta terrazaz jositako auzo animatua,
arrantza-giro jatorra duena. Eta, badiari
begiratuta, hondartza zabala eta kiroleta arrantza-portuak.

Plan berezi bat: museora itsasontziz
etortzea eta Txo pertsonaiarekin batera
egitea bisita, familian betetzeko haren
jolas-koadernoa. Haurrengatik eta
haurrentzat egindako bisita. "Baleazaleen
menuarekin" osa daiteke, inguruko
jatetxeetan.

CÔTE BASQUE
Herrien eta hondartzen multzoa da côte
basque, XX. mendeko errege-erreginek
eta burgesiak glamour eta 'charme'
frantsesez jantzi zutena. Getaria goxoa,
Donibane Lohitzune xarmagarria,
Biarritz ospetsu-ospetsua edo Baiona
animatua.

• Uretara
Donostian nahiz Hondarribian, hainbat
pertsonarentzako piraguak edo stand
up padel taulak aloka daiteke plana,
edo surf-ikastaroak egin. Nola ibili
jakiteko oinarrizko nozio azkar pare
bat... eta familia osoa ingurune lasaietan
dibertitzeko moduko ekintza. Baita
zeharkaldiak ere, gidarekin.

B I A R R IT Z

HONDARRIBIA
Hondarribiko hirigune historikoko
harresiek argi erakusten dute Erdi
Aroan duela jatorria. Hainbat aldaketa egin ondoren, harresi lodi
eta altu horiek, Jaizkibel mendiko
kareharrizko harri-hormaz egindakoek, XVIII. mendearen amaierara arte inguratu zuten hiria.
Harresitutako esparru guztia oinez
inguratzea gomendatzen dugu, eta
gotorlekuaren neurri eta dimentsio
handia hautematea.
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EROSKETAK KOSTALDEAN
EROSKETAK
ETA ZINEMA

FILMETAKO
ESZENATOKIAK

EROSKETAK

Game of Thrones
Telesailean, Gaztelugatxe Dragonstone
bihurtzen da, Targaryendarren gaztelua.
Pertsonaiek, halaber, Muriola (Barrika)
eta Itzurun (Zumaia) hondartzak ere
zapaltzen dituzte, Westeros-eko kosta
bihurtuta horiek.

GOURMET
KONTSERBAK

SURFA ETA
MARINEL-MODA

Arrantza jasangarria, lehengai bikainak
eta artisau-lanaren tradizio luzea. Hegaluzea –mendrezkak ezinbestekoak dira–,
hegalaburra, antxoak, sardinak... Gourmet
dendetan, bereziki Hondarribian, Donostian, Getarian, Mutrikun, Zumaian, Bermeon edo Getxon, baina baita fabriketan
ere; hala nola, Maisorren (Getarian) eta
Zallon (Bermeon).

Pila bat denda espezializatu, eta mundumailan ezagunak diren hainbat marka
euskaldun. Taulak, arropa eta herri zein
hiri surferoenetan aurki daitezkeen askotariko osagarriak. Adibidez, Sopelan,
Bakion, Donostian eta, jakina, Mundakan
eta Zarautzen.

Gainera, modako markek eta sortzaile
berriek marinel-estiloko produktu-lerroak atera dituzte.

TXAKOLINA
ETA SAGARDOA
Txakolina ere nahitaezko produktuetako
bat da. Aparta itsaskiarekin, arrainekin
edo kontserbekin batera hartzeko: ardo
zuri hau ez dago beste inon. Getariako
Txakolina jatorri-deiturak txinparta-ukitua
edukitzen du, beste bi deiturek (Bizkaikoak
eta Arabakoak) ez bezala.
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Hasierako baleontzien itsas-espedizioetan
edaten zen jada sagardoa, urak baino
hobeto eusten baitzien espedizioei. Bila
itzazu Euskal Sagardoa eta Eusko Label jatorri-deitura etiketak, tokiko lehengaia eta goi-mailako kalitatea ziurtatzen
baitituzte.

Hurbildu itsasotik Game of Thrones-eko
eszenatokietara: ibilaldiak itsasontziz
Bermeotik Gaztelugatxera edo Zumaiatik
Itzurunera, baita uretako motorrean ere,
eta piraguan edo padel-surfean Muriolara. Pelikuletako moduko beste gotorleku
batzuk ere badaude, bisitatzea merezi
dutenak; adibidez: Arteaga eta Butroe
gazteluak, Karlos V.aren gotorlekua eta
Hondarribiko harresiak, edo Muñatones
gaztelua Muskizen.

8 apellidos vascos

ETXERAKO

Pelikulako ezkontzaren eszena San Telmo
ermitan gertatzen da, Zumaian, flyscharen itsaslabarretan. Hortik, GR GI121
itsasertzeko bidea hartuta, oinez ibil
daiteke, ikuspegi ahaztezinei behatzeko.
Herriko erdigune historikoan grabatu ziren beste eszena batzuk, baita Getariako
portuan ere.

Marinel-motiboak dituzten zeramikak,
lihozko mahai-zapiak, margolanak, olatu ikusgarrien argazkiak, itsasontzien
maketak edo berreskuratutako itsason
tzietako belekin egindako etzaulkiak
eta puff-ak.
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ekitaldiak

URTARRILA

UZTAILA

JAIAK

KULTURA

• Donostiako danborrada, hilaren 20an

GASTRONOMIA
• San Anton azoka. Txakolin-uztaren aurkezpena,
Getarian, hilaren 17an

OTSAILA
JAIAK
• Igande-inauteria. Atorrak eta lamiak, Mundakan

MARTXOA
GASTRONOMIA
• San Pedro azoka. Txakolin-uztaren aurkezpena,
Bakion, hilaren 19an

KIROLAK
• SAIL in jaialdia, Bilbon

APIRILA
JAIAK
• Kornites erromeria, Santurtzin. Pazko bigarrena

GASTRONOMIA
• Berdelaren eguna, Mutrikun

KIROLAK

MAIATZA

• Dastatu jardunaldiak, Gorlizen
• Paellak Aixerrotan (Getxon)
• Bisiguaren eguna, Orion, 3. asteburuan

GASTRONOMIA
• Antxoaren eguna, Ondarroan
• Antxoaren eguna, Getarian
• Arrain-azoka, Bermeon

EKAINA
JAIAK
• Corpus jaiak, Algortako Portu Zaharrean (Getxon)
• San Pelaio jaiak, Zarautzen. hilaren 26an
• Kaxarranka dantza eta Kilin-Kala, Lekeition,
hilaren 29an
• San Pedroak Orion, Mundakan, Zumaian,
Pasaian... hilaren 29an
• San Martzial alardea Irunen, hilaren 30ean

GASTRONOMIA
J A I A K

• Portugaleteko La Guia Ama Birjina, hilaren 1ean
• Sardinaren eguna, Santurtzin 16aren aurreko
ostiralean
• Karmengo Ama Birjina, Santurtzin, Plentzian,
Pasaian eta Hondarribian, hilaren 16an
• Itsas-prozesioa eta Kaxarranka dantza, Plentzian,
hilaren 16an
• Madalenak Plentzian, Mutrikun, Bermeon,
Mundakan, Elantxoben... hilaren 22an
• Izaro irlaren itsas-erromeria, Bermeon, hilaren 22an
• Kutxaren jaia, Hondarribian, hilaren 25ean
• San Inazio jaiak, Algortan (Getxon).
• San Inazio, jaieguna Bizkaian eta Gipuzkoan,
hilaren 31n

GASTRONOMIA

• Debarren eguna, Deban, 3. asteburuan

BERM EOKO

JAIAK

• Pro Zarautz. World Surf League proba

JAIAK

58

• J azz eta Blues Nazioarteko Jaialdiak, Getxon.
• Jazzaldia, Donostiako jazz-jaialdia
• Folklorearen Nazioarteko Jaialdia, Portugaleten
• Kaleko Antzerkiaren Nazioarteko Jaialdia,
Lekeition eta Zarautzen.
• Hondarribia Blues Festival, Hondarribian
• Dies Oiassonis Erromatar Jaialdia, Irunen.
• Armintzako Reggae Jaialdia
• Mundaka Fest. Basque Music&Cook festival

• Sardinaren eguna, Santurtzin

KIROLAK
• Bilbao World SUP Challenge
• Flysch Trail, Zumaian
• Kosta Trail, Getxoren eta Gorlizen artean
• Zarauzko Nazioarteko Triatloia
• Sardinaren zeharkaldia igerian, Santurtzin
• MDKSWIM zeharkaldia igerian, Bermeo-Mundaka

KIROLAK
• Junior Pro Sopela. World Surf League proba
• Traineruen estropadak-ACT liga
• Euskal Kostaldeko bela-estropadak, GetxoHondarribia
• Zeharkaldia igerian, Getaria-Zarautz
• Zeharkaldia igerian, Plentziako badian

ABUZTUA
KULTURA
• Donostiako Musika Hamabostaldia
• Debako Udako Musika Zikloa
• Nazioarteko Folk Jaialdia, Irun-Hondarribian
• Nazioarteko Folklore Jaialdia, Bermeon
• Bermeoko Musikaren Nazioarteko Astea

GASTRONOMIA
• Txakolinaren eguna, Zarautzen
• Nekazaritza-azokak, Ondarroan 1. larunbatean
eta Lekeition 2. larunbatean

KIROLAK
• Traineruen estropadak-ACT liga
• T eink arraun-trofeoa. Bilbo - Donibane Lohizune
• Donostiako Klasikoa (txirrindularitza) - UCI
World Tour

IRAILA
KULTURA
• Nazioarteko Folk Jaialdia, Getxon
• Atlantikaldia jaialdia, Errenterian
• Zinemaldia zinema-jaialdia, Donostian

JAIAK
• Antzar eguna, Lekeition, hilaren 5ean
• Sardina-saltzaileen eguna, Santurtzin
• Alardea Guadalupeko Ama Birjinaren festa,
Hondarribian, hilaren 8an
• Arrantzaleen eguna, Bermeon, hilaren 9an
• Euskal Jaia, Zarautzen, hilaren 9an
• Kalbaixoak, Mutrikun, hilaren 14tik 16ra
• Euskal Jaia, Deban, azken asteburuan

GASTRONOMIA
• Olagarroaren eguna, Zumaian

KIROLAK
• Donostiako Kontxako Banderaren estropadak,
lehenengo eta bigarren igandeetan
• Donostiako Triatloia
• Zeharkaldia igerian, Kontxako badian
• Kostako lasterketa, Lekeitio-Ondarroa
• Sopela Kosta Fest, surf- eta musika-jaialdia

URRIA
KULTURA
• Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren Astea,
Donostian

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

E K I TA L D I A K

Itsasaldeko
anekdotak
Zinemako irla: 70. eta 80. hamarkadetan,
film-banatzaile eta -ekoizle garrantzitsu
batek eman zion ospea Izaro irla bermeotarrari, zinten aurkezpenaren gortinan agertu
baitzen haren irudia.
Getariako arratoia: antzinako San Anton irlak
izen hori hartu zuen, itsasoaren higaduraren
ondorioz duen formarengatik. Getariaren
aurrean dago, baina lurrari lotuta dago,
kai-mutur artifizial baten bidez.
“Hiru zulo”: Hirutxulo izenarekin ezagutzen
zen lehen Donostia; izan ere, Kantauritik
ikusita, oso zulo nabarmenak ikusten zaizkio: Igeldoren eta Santa Klararen artean
lehenengoa, Santa Klararen eta Urgull mendiaren artean bigarrena eta Urgull mendiaren
eta Ulia mendiaren artean hirugarrena.
Lur birakariak: garraio publikoa Elantxobeko
erdigunera iritsi ahal izan zedin, autobusak
bira egitea ahalbidetzen duen plataforma
jarri zuten.
Bizikleta akuatikoa: Ramon Barea donostiarrak,
1893an, planeta irauli zuen asmakizuna sortu
zuen: pedaloa edo bizikleta akuatikoa. Kon
txan aurkeztu zuen, eta Pariseko Erakusketa
Unibertsalean erakutsi zion munduari, 1900ean.

GASTRONOMIA
• Kantauri Fest, Zierbenan
• Txipiroiaren gastronomia-jardunaldiak,
Lekeition

AZAROA
KULTURA
• Nazioarteko Antzerki Jaialdia, Santurtzin
• Bidasoako Zinema Arkeologikoaren
Nazioarteko Jaialdia, Irunen

JAIAK

KIROLAK

• Portuko Ama Birjina eta itsas-prozesioa,
Zierbenan, hilaren 15ean
• Ama Birjinaren festak, Zarautzen, hilaren 15ean
• San Roke festak, Deban eta Portugaleten,
hilaren 16an
• Arrantzaleen eguna, Ondarroan, hilaren 17an
• Aste Nagusia, Donostian eta Bilbon
• Algortako Portu Zaharreko jaiak (Getxon)

• Behobia-Donostia maratoi erdia
• Lasterketa Santurtzitik Bilbora
• Donostiako maratoia
• Punta Galea Challenge. Big wave surf event.
Getxo, Aza.-Aben.

ABENDUA
JAIAK
• San Tomas azoka, Donostian eta Lekeition,
hilaren 21ean
• Orioko San Nikolasak

Plazer izoztuak: euskal hondartzak ez dira
hilabete hotzenetan ere husten. Ohikoa
da bainulariak uretan sartu-irtena egiten
ikustea, baita elurrak hondarra estaltzen
duenean ere! Ausardia eta borondatea,
edozeinen eskura dagoen ohitura osasungarri baterako.
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INFO praktikoa
Turismo-bulegoak
BAKIO
946 193 395 · www.bakio.eus
BERMEO
946 179 154 · www.bizibermeo.eus
BILBOKO AIREPORTUA (LOIU)
944 031 444 · www.euskaditurismo.eus
BILBO TURISMOA
944 795 760 · www.bilbaoturismo.net
DEBA
943 192 452 · www.deba.eus
GERNIKA-LUMO
946 255 892 · www.gernika-lumo.net
GETARIA
943 140 957 · www.getariaturismo.eus
GETXO
944 910 800 · www.getxo.eus/turismo
GORLIZ
946 774 348 · www.visitgorliz.com
HONDARRIBIA
943 645 458 · www.bidasoaturismo.com
IRUN
943 020 732 · www.bidasoaturismo.com
LEKEITIO
946 844 017 · www.lekeitioturismo.eus.
MUNDAKA
946 177 201 · www.mundakaturismo.com
MUSKIZ
946 802 976 · www.visitenkarterri.com
MUTRIKU
943 603 378 · www.mutriku.eus/eu/turismoa
ONDARROA
946 831 951 · www.ondarroa.eus
ORIO
943 835 565 · www.turismo.orio.eus
PASAIA
943 341 556 · www.oarsoaldeaturismoa.eus
PLENTZIA
946 774 199 · www.plentzia.org
PORTUGALETE
944 729 314 · www.portugalete.com
DONOSTIA TURISMOA
943 481 166 · www.sansebastianturismo.com
SANTURTZI
944 839 494 · www.turismo.santurtzi.net
SOPELA
944 065 519 · www.turismoa.sopelaudala.org
ZARAUTZ
943 830 990 · www.turismozarautz.eus
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ZIERBENA
946 801 356 · www.zierbena.net
ZUMAIA
943 143 396 · www.zumaia.eus/eu/turismoa

Euskal Kostaldeko
museoen sarea
www.euskalkostaldekomuseoak.eus

INFO PRAKTIKOA

LEKEITIO
Santa Katalina itsasargia
MENDEXA
Marierrota, marea-errota
MUSKIZ
Muñatones gaztelua
El Pobal burdinola

Zirkulatzeko zerbitzuak
dauzkaten portuak
BERMEO
94 688 023 2 · www.ekpsa.eus
GETARIA
943 89 61 29
GETXO EL ABRA-GETXO KIROL-PORTUA
944 91 23 67 · www.getxokaia.com
GETXO EL ABRA ITSAS KLUBAREN
KIROL-PORTUA
944 63 76 00 · www.rcmarsc.es
HONDARRIBIA
943 64 17 11 · www.ekpsa.eus
MUTRIKU
943 60 33 26 · www.ekpsa.eus
ORIO
943 249 400 · www.ekpsa.eus
DONOSTIA. PORTUA
943 00 04 64 · www.ekpsa.eus
DONOSTIA. KONTXAKO BADIA
DONOSTIAKO KLUB NAUTIKOA
943 42 35 75 · www.rcnss.com
SANTURTZI
94 483 94 94 · turismo.santurtzi.net
ZUMAIA
Telefono-zenbakia: 943 86 09 38
Web: www.marinaurola.com

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

ASTIGARRAGA
Sagardoetxea, sagardoaren museoa
BAKIO
Txakolingunea, txakolinaren museoa
BERANGO
Burdin Hesiaren Oroimenaren Museoa
BERMEO
Arrantzaleen Museoa
BILBAO
Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa
Bizkaiko Arkeologia Museoa
Eliz Museoa
BUSTURIA
Urdaibai Ekoetxea
DONOSTIA
Untzi Museoa
Aquariuma
San Telmo museoa

MUTRIKU
Nautilus interpretazio geologikoko zentroa
ORIO
Donejakue bidearen interpretazio-zentroa
PASAIA
Albaola Itsas Kultur Faktoria
Mater ontzi-museoa
Victor Hugo etxe-museoa
PLENTZIA
Plasentia Butron Museoa
PORTUGALETE
Rialia, industriaren museoa
Bizkaia zubia
SANTURTZI
Santurtzi Itsasoa interpretazio-zentroa
Agurtza atunontzia
ZARAUTZ
Photomuseuma
Monumentu-multzo arkeologikoa

FORUA
Foruako herri erromatarra

ZESTOA
Ekainberri

GAUTEGIZ ARTEAGA
Urdaibai Bird Center

ZUMAIA
Algorri, Zumaiako baliabide naturalen
interpretazio-zentroa
Ignazio Zuloaga kulturgunea

GERNIKA LUMO
Euskal Herria Museoa
Gernikako Bakearen Museoa
Batzar-etxea
GETARIA
Cristobal Balenciaga Museoa
GETXO
Getxo Aquariuma
Bizkaia zubia
HONDARRIBIA
Arma plaza, kulturaren eta turismoaren
informazio-zentroa
IRUN
Oiassoko Erromatar Museoa
Txingudiko ekoetxea
KORTEZUBI
Santimamiñeko kobak
Omako basoa

Doako

EUSKAL KOSTALDEKO
MUSEOEN GIDA

a!

Eskura ezazu, eta gozatu sekulako deskontuez eta
abantailez Euskal Kostaldeko museoen sareko 42
zentro eta ondare-gunetan.
Eskatu, eta aktiba ezazu sareko edozein zentrotan.
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EUSKADI

1

Bizkaia
zubia

"Zubi zintzilikaria" ere esaten zaio. 125
urteko historia duen perla arkitektonikoa
da, Gizadiaren Ondare izendatu zuten, eta,
gaur gaurkoz, funtzionatzen jarraitzen du.
Pasarela panoramiko izugarria dauka.

6

Euskal
Kostaldeko
geoparkea

Mutriku, Deba eta Zumaiako amildegietan dagoen flyschak (milioika urte dituzten formazio geologikoak) markatutako
paisaia ikusgarria, oinez edo itsasontziz
bisitatu daitekeena. Getxon, Sopelan eta
Barrikan ere ikus daiteke flischa.
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ezinbestekoak

2

3

Gorliz eta
Plentziako
badia

Atseden hartzeko tokiak, Erdi Aroko
herribildua eta jende guztiarentzako
turismo-eskaintza zabala: mendi-ibiliak
itsaslabarretan, hondartzak, eta, are,
urpeko bodega! Gainera, metroz irits
daiteke bertara.

7

Getaria: Elkano
eta Balenciaga

Elkanoren (munduaren inguruan nabigatu zuen lehenengo marinelaren)
eta Balenciaga jostun bikainaren
jaioterri eder-ederra; besteren artean, parrilan egindako arrainengatik,
txakolinarengatik eta "arratoi" batengatik ere ezaguna.

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

EZINBESTEKOAK

Euskal Kostaldean

Gaztelugatxeko
ermita

Euskal Kostaldeko tokirik enblematikoena. Lehenengo postuan dago Espainiako mirari naturalen zerrendan.
Marinelak babes-bila igotzen ziren, lanera joan aurretik; oraindik ere bizirik
dagoen ohitura. Kanpaiak ere bere historia dauka...

8

Donostia

Itsas hiri kultural eta dinamikoa da.
Toki paregabean egoteaz gain, biztanleko Michelin izar gehien dituen tokia
da munduan.
Itsas historia aberatsa du, euskal kostaldeko beste hiriak, Bilbok, bezalaxe.

4

Urdaibaiko
erreserba

Biosferaren erreserba 1984tik. Euskal Kostaldeko paisaia- eta ekologia-aniztasun handiena duen gunea,
Euskadin gehien bisitatzen diren tokietako batzuk biltzen dituena.

9

Pasaia
eta Albaola
itsas-kultur
faktoria

Albaola, museo bizidun bihurtutako
ontziola, XVI. mendeko baleontzi bat
ari da eraikitzen modu artisauan, non
eta atunontzi-museo bat ere bisitatu
daitekeen eta arrainik onena jan daitekeen badia batean.

5

Santa Katalina
itsasargia

Kostako "zentineletako" bat da, bistarik
onenak dituena.
Interpretazio-zentro bat dauka, eta,
bertan, bidaia (birtual) zirraragarria
egin daiteke itsasontziz, eta nabigazioaren sekretuak ezagutu.

10

Txingudiko
badia eta
Hondarribia

Paradisu ornitologikoa eta ingurune
ezin hobea Hendaiaren eta Hondarribiaren artean jarduera nautikoak
egiteko. Erdi Aroko hiria da Hondarribia, eta mimo handiz gordetzen
ditu bere itsas-, gastronomia- eta
paisaia-ondareak.
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Bilbao

Donostia

Vitoria-Gasteiz

Gernikako
Batzar Etxea

Bizkaia
Zubia

Gaztelugatxeko
Doniene

Balenciaga Museoa

Loiolako Santutegia

Guardia

ezinbestekoak

Euskadin

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

Urdaibai

FSC ziurtagiridun paperean inprimatuta

www.euskaditurismoa.eus

