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Hipsometria / Hipsometría
(metrotan)          (en metros)

Ibilbidearen km-ak gutxi gorabehera: 67 km
Gutxi gorabeherako iraupena: 2h 
Ibilbide zuzenak: 
   Bilbao-Bermeo: 34 km (35’)
   Bilbao-Ondarroa: 62 km (55’)
   Donostia-Lekeitio: 72 km (1h 20’)
   Donostia-Bermeo: 121 km (1h 30’)

Norberaren ibilgailuan:
Ibilbide hau kostaldearen ondotik edo baso eta zelai 
artean igarotzen da; batzuetan, tarte bihurgunetsuak dauzka, baina beti dauzka ikuspegi apartak. 
Jatorrira itzultzeko, A-8 autobidea har daiteke.

Garraio publikoan:  
Bizkaibusek kostako udalerri guztiei ematen die zerbitzu, maiztasun handiagoz udan. Bilbotik 
Bermeorainoko, Lekeitiorainoko eta Ondarroarainoko lineak daude. Gernika da Bizkaiko eremu 
horretarako konbinaketen lotunea, www.bizkaia.eus/bizkaibus y APP Bizkaibus. Lurraldebusek 
Donostia eta Lekeitio lotzen ditu, Ondarroatik igarota, www.lurraldebus.eus. Halaber, trenez irits 
daiteke Bermeora. Merezi du Gernikaren eta Bermeoren arteko tartea Urdaibai itsasadarraren 
ezkerraldetik egitea, www.euskotren.eus. 

Norberaren ibilgailuan:
Errepide nazionala eta bigarren mailako bideak 
konbinatzen dituen ibilbidea. Autobidean itzul daiteke. 
Herrien artean bigarren mailako bideak hartzea gomendatzen dugu; bereziki, Jaizkibel mendiaren 
GI-3440 toki-errepidea hartzea, Pasaiaren eta Hondarribiaren artean. Malkartsua da, baina 
ikuspegi izugarriak dauzka.

Garraio publikoan: 
Ekialdebuseko lineekin, Donostiaren, Pasaiaren, Hondarribiaren eta Irunen artean mugi zaitezke, 
www.ekialdebus.eus. Renferen aldiriko zerbitzuak Donostia eta Irun lotzen ditu, www.renfe.com; 
Euskotrenek, aldiz, Donostia eta Hendaia lotzen ditu, www.euskotren.eus.
Itsasontziz mugitzea da beste aukera erakargarri bat. Udan, Donostia eta Pasaia lotzen dituen 
linea bat dago, eta, urte osoan, badia zeharkatzen duen motor-zerbitzua dago, San Pedro eta 
Donibane lotzen dituena. Hondarribian, aldiz, Hendaiarako itsas garraioaren linea bat dago, 
www.ciudadsansebastian.com, www.turismopasaia.com, www.jolaski.com. 

Norberaren ibilgailuan:
Itsasoaren gaineko bigarren mailako errepideak eta autopista konbinatzen dituen ibilbidea, bai 
ibilbidearen hasieran, bai jatorrirako itzuleran.

Garraio publikoan: 
Euskotrenek tren-zerbitzua eskaintzen du Donostiaren eta Debaren artean, eta, Mutrikuraino, 
autobusez (ibilbideko herri guztietan dauka geralekua). Lurraldebusek Donostia-Mutriku linea 
eskaintzen du, autobidean. Bi garraiobideak erabilita, amildegien eta hondartzen gainetik egin 
daiteke ibilbidea, ikuspegi ederrez gozatu bitartean, www.lurraldebus.eus, www.euskotren.eus.  

Ibilbidearen km-ak gutxi gorabehera: 38 km
Gutxi gorabeherako iraupena: 1h 
Ibilbide zuzenak: 
   Bilbao-Mutriku: 69 km (1h)
   Bilbao-Orio: 88,5 km (1h 10’)
   Donostia-Mutriku: 48 km (50’)
   Donostia-Orio: 17 km (25’)

Urdaibaitik Lekeitio eta Ondarroaraino Donostiatik ”Côte Basque-raino”Geoparketik Getariara eta ZarautzeraBilbotik Gaztelugatxeko San Joanera
Ibilbidearen km-ak gutxi gorabehera: 73 km
Gutxi gorabeherako iraupena: 2h 10’
Ibilbide zuzenak:
   Bilbao-Gaztelugatxeko San Joan 35 km (45’)
   Donostia-Gaztelugatxeko San Joan 122 km (1h 45’)

Norberaren ibilgailuan:
Bilbotik, bide azkarretatik irits daiteke kostara, edo, 
bestela, itsasadarraren ondoko errepidetik, inguruko 
industria-ondareari begira. Kostan jada, bigarren mailako errepideetatik mugitu behar da; 
mendi artean eta amildegien gainean daude trazatuta, itsasora begira. Horrelakoxea da 
Gaztelugatxera eramaten gaituena.

Garraio publikoan: 
Bilboko metroaren 1. linea Plentziaraino iristen da, kostaldeko herri guztietatik igarota; 2. 
linea, berriz, Portugaletetik igarotzen da, eta Santurtzin amaitzen, www.metrobilbao.eus/eu. 
Renferen aldiriko zerbitzuak Muskizeraino zeharkatzen du ezkerralde osoa, www.renfe.com.
Bizkaibusek kostako udalerri guztiei ematen die zerbitzu, maiztasun handiagoz udan, 
www.bizkaia.eus/bizkaibus eta APP Bizkaibus. 
Bizkaia zubia aukera berezia da itsasadarra oinez zein autoz gurutzatzeko, www.puente-
colgante.com. Gainera, bi ibaiertzak lotzen dituen itsasontzi-zerbitzua dago. Ontziratzeko 
guneak zubitik oso hurbil daude, www.turismoriabilbao.com.

  Ikusi / bisitatu 
BILBAO
Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa
PORTUGALETE 
Hirigune historikoa, itsas pasealekua eta Bizkaia zubia 
SANTURTZI
Arrantzaleen kofradia eta Agurtza itsasontzia
ZIERBENA / MUSKIZ 
La Arena hondartza eta Pobal burdinola
GETXO
Portu zaharra, aquariuma eta Bizkaia zubia
SOPELA / BARRIKA 
Hondartzak, surfa eta amildegiak
PLENTZIA 
Hirigune historikoa, badia eta urpeko bodega
GORLIZ 
Hondartza, itsasargia eta Astondoko dunak
LEMOIZ 
Armintza arrantzale-auzoa
BAKIO 
Hondartza, txakolinaren museoa eta bodegak
BERMEO 
Gaztelugatxeko San Joan

 Informazio turistikoa
MUSKIZ / ZIERBENA
946 802 976 · www.visitenkarterri.com
SANTURTZI    
944 839 494 · www.turismo.santurtzi.eus
PORTUGALETE   
944 729 314 · www.portugalete.com
BILBOKO AIREPORTUA (LOIU)  
944 031 444 · www.euskaditurismo.eus
BILBAO TURISMOA   
944 795 760 · www.bilbaoturismo.net
GETXO   
944 910 800 · www.getxo.eus/turismo
SOPELA   
944 065 519 · turismoa.sopelaudala.org/
PLENTZIA   
946 774 199 · www.plentzia.org
GORLIZ   
946 774 348 · www.visitgorliz.com
BAKIO  
946 193 395 · www.bakio.org

 Planak
• Itsaslur ibilbide panoramikoa Muskizetik Kantabriarantz  
• Santurtziren eta Bilboren artean, itsasontziz, itsasadarretik
• Bertigoa Bizkaia zubiaren pasagune panoramikoan
• Irteerak belaontzian Getxotik
• Surfa Bakion, Muskizen, Sopelan, Plentzian eta Gorlizen
• Gaztelugatxera txangoa itsasontziz, Bermeotik 

 Planak
• Surfa Mundakan, munduko olatu onenetakoan, eta Lagan 
• Urdaibai itsasadarretik, itsasontziz, piraguaz edo paddle surfean
• Elantxobe eta bertako plaza birakaria
• Antolinekin Lekeitioko itsasargian nabigatzea
• Ondarroako portuan arrain-deskargak ikustea

 Informazio turistikoa
BERMEO  
946 179 154 · www.bizibermeo.eus
MUNDAKA   
946 177 201 · www.mundakaturismo.com
GERNIKA - LUMO   
946 255 892 · www.gernika-lumo.eus
LEKEITIO   
946 844 017 · www.lekeitio.org
ONDARROA  
946 831 951 · www.ondarroa.eus
EA
649 354 834 · www.eaturismo.com

  Ikusi / bisitatu 
MUTRIKU
Hiri-jauregiak, Nautilus zentro geologikoa 
eta Geoparkea 
DEBA 
Hondartza, Santa Maria eliza eta Geoparkea
ZESTOA 
Ekainberri koba
ZUMAIA 
Itzurun hondartza, hirigune historikoa eta 
Geoparkea  
GETARIA
Elkano, itsasora begira dagoen hirigune 
historikoa, Balenciaga Museoa
ZARAUTZ
Euskadiko hondartza luzeena, 
Mollarriko zamatokia eta Photomuseuma 
ORIO 
Done Jakue bideak zeharkatzen duen 
hirigune historikoa eta Arraunetxe arraun-
zentroa

 Informazio turistikoa
MUTRIKU  
943 603 378 · www.mutriku.eus
DEBA  
943 192 452 · www.deba.eus
ZUMAIA   
943 143 396 · www.zumaia.eus
GETARIA  
943 140 957 · www.getariaturismo.eus
ZARAUTZ   
943 830 990 · 943 890 377 (udan)
www.turismozarautz.eus
ORIO  
943 835 565 · www.turismo.orio.eus

 Planak
• Ibilbideak oinez edo itsasontziz, Geoparkean
• Murgilaldi bat Mutrikuko igerileku naturaletan
• Iluntze pribilegiatua Zumaiako San Telmo ermitan 
• Parrilan prestatutako arraina jatea, txakolina edanez
• Surfa Zarautzen, familian, bikotekidearekin edo bakarrik. 
• Orioko itsasadarrean arraun egitea

 Planak
• Itsasontziz Kontxako, Pasaiako eta Txingudiko badietan barrena
• Ibilaldi ahaztezina munduko badia politenean
• Txingudiren ikuspegiak Jaizkibeleko dorretik
• Talaia itsasertzeko bidea Donostiaren eta Hendaiaren artean
• Pintxo, kontserba edo sukaldaritza tradizionalari buruzko tailerra

  Ikusi / bisitatu 
DONOSTIA 
Hiru hondartzak eta Haizearen orrazia,
arrantza-portua, aquariuma,
Untzi Museoa eta San Telmo Museoa,
Tabakalera
PASAIA 
Albaola, Euskal Itsas Faktoria 
Alde zaharra, Victor Hugo etxe-museoa 
eta Mater itsasontzi-museoa
LEZO 
Alde zaharra eta Jaizkibelgo dorreak
HONDARRIBIA
Jaizkibel eta Guadalupeko ermita, Erdi Aroko 
hirigunea eta Portu auzoa
IRUN 
Oiasso Museoa, Plaiaundi parke ekologikoa 
eta Aiako Harria natura-parkea 
  

 Informazio turistikoa
DONOSTIA TURISMOA   
943 481 166 
www.sansebastianturismo.com
PASAIA   
943 341 556 · www.oarsoaldeaturismoa.eus
HONDARRIBIA   
943 645 458 · www.bidasoaturismo.com
IRUN   
943 020 732 · www.bidasoaturismo.com

CÔTE BASQUE-RI BURUZKO 
INFORMAZIOA HEMEN:
www.pays-basque.tourisme64.com

  Ikusi / bisitatu 
BERMEO  
Portua, Arrantzalearen Museoa eta kontserbak
MUNDAKA 
Surfa, portua eta Santa Katalina ermita
SUKARRIETA  
Txatxarramendi irla
BUSTURIA 
Urdaibai Ekoetxea interpretazio-zentroa
GERNIKA 
Batzar Etxea eta Bakearen Museoa
KORTEZUBI  
Omako basoa eta Santimamiñeko kobak
GAUTEGIZ ARTEAGA 
Urdaibai Bird Center
IBARRANGELU 
Laida eta Laga hondartzak 
eta San Pedro Atxarreko begiratokia
ELANTXOBE 
Arrantza-herri eta -portua
EA 
Hondartza eta itsas portua
ISPASTER  
Ogeia hondartza
LEKEITIO 
Santa Katalinako itsasargia, portua eta basilika
MENDEXA  
Karraspio hondartza eta Marierrota
ONDARROA  
Hirigune historikoa, portua eta kontserbak

Ibilbidearen km-ak gutxi gorabehera: 24 km
Gutxi gorabeherako iraupena: 55’ 
Ibilbide zuzenak: 
   Donostia-Irun: 22 km (30’)
   Donostia-Biarritz: 50 km (55’)
   Donostia-Baiona: 54 km (1h)
   Bilbao-Donostia: 102 km (1h 10’) 

Bilbotik Gaztelugatxeko San Joanera Urdaibaitik Lekeitio eta Ondarroaraino Donostiatik ”Côte Basque-raino”Geoparketik Getariara eta Zarautzera

B I Z K A I K O  G O L K O A



Euskal gastronomiaren ikono bihurtu diren itsas platerak: bakailaoa, 
legatza, marmitakoa, kokotxak, txipiroiak beren tintan... Arrain onena, 
parrilan prestatua: erreboiloa, mihi-arraina, bisigua, txitxarroa.

Pintxoen tabernak, terrazak itsasoaren gainean eta nazioarteko 
prestigioa duten chefek gidatutako jatetxeak.

Eta, nola ez, kontserbak: hegaluzearen trontzoak eta mendrezka, 
antxoak... kopa bat txakolinekin lagunduta, noski, bertako mahatsetatik 
ateratako ardo zuri paregabearekin. 

Kalitateko establezimenduaren 
eta eskaintza enogastrono-
mikoaren bermearen zigilua da 

Euskadi Gastronomikoa.

EUSKAL 
KOSTALDEA

    

www.euskaditurismoa.eus

Gernikako 
Batzar Etxea

Bizkaia
Zubia 

Gaztelugatxeko
San Joan

GuardiaLoiolako Santutegia

Balenciaga Museoa

Urdaibai

Donostia Vitoria-GasteizBilbao

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.

10 ezinbestekoak
Euskadin

Vitoria-Gasteiz

Bilbao
Donostia

Donostia

Txingudiko 
badia eta 
Hondarribia 

Paradisu ornitologikoa eta 
ingurune ezin hobea itsas 
jardueretarako, Hendaiaren 
eta Hondarribiaren artean. 
Hondarribia Erdi Aroko hiria 
da, eta ondo zaintzen ditu 
bere itsas, gastronomia- eta 
paisaia-ondareak.

Euskal Kostaldeko 
Geoparkea

Albaola -museo bizi gisa 
birmoldatutako ontziola- 
artisau erara eraikitzen 
ari da XVI. mendeko 
baleontzi bat. Pasaiako 
badian, gainera, 
atunontzi bat bisitatu 
eta arrainik onena jan 
daiteke.

 
Pasaia 
eta Albaola 
Itsas 
Faktoria

Getaria: Elkano 
eta Balenciaga

Itsas hiri kultural eta 
dinamikoa da. Toki 
paregabean egoteari, 
ordea, honako hau 
gaineratu behar zaio: 
biztanleko Michelin izar 
gehien dituen tokia da 
munduan. 
Itsas historia aberatsa du, 
euskal kostaldeko beste 
hiriak, Bilbok, bezalaxe.

3
Bizkaia
Zubia 

Urdaibaiko 
erreserba

Santa Katalinako 
itsasargia
 

Euskal kostaldeko toki 
entzutetsuena. Espainiako 
mirari naturalen zerrendan, 
1. tokian dago.
Arrantzaleak babes-eske 
igotzen ziren lanera irten 
aurretik, eta, oraindik ere, 
bizirik dirau ohitura horrek. 
Kanpaiak ere bere historia 
dauka...

Gaztelugatxeko 
San Joan 
ermita

Gizateriaren ondare 
izendatutako mirari 
arkitektonikoa, 1893tik 
dabilena. Pasagune 
panoramiko izugarria 
dauka. 
Behin zubitik jaitsita, 
planak lehorrean edo 
itsasoan Getxon, 
Portugaleten eta 
Santurtzin. 

Itsasertzeko ingurune 
natural ezagunena, Aiako 
Harriko eta Pagoetako 
natura-parkeekin batera. 
Biosferaren Erreserba 
1984tik. Euskal kostaldean 
paisaia- eta ekologia-
aniztasun handiena daukan 
tokia da, eta Euskadin 
gehien bisitatzen diren toki 
batzuk biltzen ditu.

Kostaldeko "zaintzai-
leetako" bat da, ikuspegi 
onenak dituena. 
Interpretazio-zentro bat 
dauka, eta, bertan, bidaia 
(birtual) zirraragarria egin 
daiteke itsasontziz, eta 
nabigazioaren sekretuak 
ezagutu.
"Marinel-plana" osatzeko: 
Lekeitioko eta Ondarroako 
portuak. 

 
Plentziako 
eta Gorlizeko 
badia

Kultura gutxik eduki dute euskal kulturak bezain harreman berezi, iraunkor 
eta konprometitua itsasoarekin. Itsas arima duten eta gizon-emakume 
ausart eta kementsuen istorioak kontatzen dituzten herriak. Bizitza ulertzeko 
modu berezia duen jendea; Euskadiko itsasertza bisitatzera etortzen diren 
guztiei itsasoarekin bizitzearen ondoriozko erritmo berezia kutsatzen dien 
jendea.

Eta euskal kostaldearen ondarea 
zaintzen eta erakusten duten 
museoak,
www.losmuseosdelacostavasca.eus 

Itsasontzi zaharrak berreraikitzen dituzten erromantikoak daude. 
Arrantzaleen oroitzapenak gordetzen dituzten etxeak. Gizateriaren ondare 
den zubi zintzilikaria. Historia barrutik argiztatzen duten itsasargiak. On 
egiten duten museoak. Marrazoak, dortokak, arrainak eta koloretako 
basoak. Itsas museoak, ontzi-museoak, museo erromatarrak eta baita 
txakolinarena ere!

Erretinan (eta mugikorrean) grabatzen diren toki horiek. Begiratokiak, talaiak, 
itsasargiak eta ermitak goialdean. Biosferaren erreserbak, natura-parkeak, 
hegaztientzako paradisuak eta mundu mailako aitortza duten amildegiak. 

Turismo nautiko eta aktiboko ehun enpresa eta eskaintza anitz eta osoa: 
txangoak itsasontziz Donostia edo Zumaiaren, Debaren eta Mutrikuren 
arteko flyscha ikusteko, edo herri pintoreskoak bisitatzeko, Guggenheimen 
ondoan, Gaztelugatxeko uretan  edo Urdaibain arraunean aritzeko, 
izurdeak eta baleak ikusteko...

SURFA letra larriz idazten da 
hemen. Surfean aritzeko edo 
surfa hondartzatik ikusteko, 
surfa eta turismoa txandakatzeko 

planen konbinazio paregabea eskaintzen du euskal kostaldeak. 
Eta, gainera, Surfing Euskadi www.surfingeuskadi.eus, 70 eskola, ostatu 
eta erakunde konprometituta surfarekin loturiko turismo esperientzia 
onenak eskaintzeko.

2 54 76 98 10

Atseden hartzeko tokiak, 
Erdi Aroko hiribildu bat, 
jende guztiarentzako 
moduko turismo aktiboa 
(mendi-ibiliak amildegien 
gainean, surfa, kayaka...), 
eta, are, urpeko bodega 
bat! 
Gainera, Bilbotik metroz 
irits daiteke.

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 flyscha. 
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Itsas herriak eta jendea
Lehorreko eta 
itsasoko jarduerak Kostaldeko gastronomiaBidean

222 kilometro Muskizetik (Kantabriarekiko mugan) Hondarribiaraino 
(Frantziarekiko mugan). Ibilbideak Bilboren eta Donostiaren artean 
itsasoaren ertzetik doazen errepideetatik, edo zure ostatutik bisitatu 
beharreko tokietara joateko ibilbideak. 
Bidean, begiratokiak amildegien gainean, naturagune izugarriak, itsas 
istorioak dauzkaten herriak, hondartzak... Edozein bihurguneren atzean, 
geratzeko arrazoiak: baserri bat, mahasti bat... 
Eta ibilbidearen plana hankaz gora botako duten makina bat aukera eta 
sorpresa.

Trikimailua: jatetxera edo hotelera iristeko presa 
baduzu, A-8 autobidetik laburtu daiteke bidea, 
kostalde osoa zeharkatzen baitu. Alabaina, munduko 
toki ederrenetako batzuk galtzea ekarriko du horrek. 
Ea nor ausartzen den ;)

Lurrari bira eman zion 
lehenengo nabigatzailea 
izan zen Elkanoren 
eta Balenciaga jostun 
handiaren jaioterri eder-
ederra da, baina parrilan 
prestatutako arrainengatik, 
Zarautzeraino eta Orioraino 
hedatzen diren txakolin-
mahastiengatik eta "arratoi" 
batengatik ere ezaguna da.
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