


Euskadi Pirinioen mendebaldeko muturrean eta Kantauri 
itsasoaren ertzean dagoen lurralde txiki eta bizi bat da. 

7.234 km2-tan, eta autoz gehienez ere berrehun kilometroko 
distantziara, kontraste harrigarriak aurkitu ditzakezu: 

tamaina ertaineko hiriak, hala nola Bilbo, Donostia eta 
Gasteiz, eta landa-mundu liluragarria, 34 Michelin Izar eta 

aberastasun natural handia, bi klima desberdin, hondartzak, 
mendiak, paisaia labirintiko eta aparta bat.

www.turismo.euskadi.eus

DONOSTIA

BILBO

GASTEIZ



EUSKADI 
CONFIDENTIAL



ARGITARATZAILEA: 
Eusko Jaurlaritzako  
Turismo, Merkataritza  
eta Kontsumo Sailak. 

EDUKIEN KOORDINATZAILEA: 
Basquetour (Turismoaren Euskal Agentzia) 
Hagoos

DISEINUA: 
Acc

ARGAZKIAK:
Basquetourartxiboa
Estitxu Ortolaiz
Gonzalo Azumendi
Mandrágora

Eskubide guztiak gordeta. Debekatuta dago  
gida honetako testuak eta irudiak zatika eta/edo  
osorik erreproduzitzea, erakunde argitaratzailearen  
eta egileen aldez aurreko baimenik gabe. 



Sekretu bat kontatuko dizugu. 

Nahikoa izaten da jakingura izatea eta 
gauzen barrurantz urrats bat gehiago egitea, 

edo haiek benetan ezagutzen dituztenei 
gidatzen uztea, ustekabeko lekuak aurkitzeko 

eta ahaztu ezinezko uneez gozatzeko. 

Zinezko egonaldi bikain bat izan dezazun, 
esperientzien sorta bat prestatu dizugu; 
benetakoak, zirraragarriak eta erabat 

inspiratzaileak dira denak. 

Erreserba bat duzu zure izenean.  
Bidaiari berezientzako plan esklusiboa.  
Zu bezalako bidaiarientzako plan bat. 

PLAN HORI  
EUSKADI CONFIDENTIAL DA
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Belaunaldiz belaunaldi transmititzen diren ziurtasun txikiek 
munduaren mugei buruzko ziurgabetasuna leuntzen dute. Tradizioa. 
Memoria. Euskara. Horixe da identitatea: zure lurralde emozionala 
osatzen duten gauza benetan baliotsuak gogoratzea. Egiten ziren 
bezala egitea. Beren izenez deitzea. 
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Euskara eta 
beste hainbat elementu 
baliotsu biltzen dituen 
ondare kultural baten 
gordailu garenez, 
ondare hori gu 
bisitatzera datozenekin 
partekatu nahi dugu. 
Denona da. Eta denek 
senti dezakete hori 
hemen soilik gertatzen 
diren esperientzia 
ahaztezinetan parte 
hartzen badute. Baita 
zuk ere.

JA
-TO
RRIA

Berreraikitze 
prozesuan dagoen 
katedral gotiko 
berezia, Ken Follet-
en Amaierarik 
gabeko mundua 
eleberria inspiratu 
zuena, harri bizian, 
samur, sekreturik 
gabe azaltzen zaigu. 
Irekia obrengatik. 
Luxu bat artea 
eta historia maite 
dutenentzat.
_ Gasteiz
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Euskaldunok itsasoa gara, eta 
lurra ere bagara. Basoak, ibaiak 
eta mendiak gara, eta hortik 
datoz gure mitoak. Meategiak 
eta industria gara, burdina 
forjatua eta ahaleginaren kultura. 
Hor zutik jarraitzen duten 
baserriak gara. Oraindik baden 
mundu baten oroimena dira.
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Euskaldunok itxiak izatearen 
ospea dugu, baina bizitzaren 
plazerak ulertzeko dugun modu 
bereziak agerian jartzen gaitu. 
Barru-barruan, eta kanpoan, nabaria 
da munduarekiko dugun jarrera 
irekia. Ibilaldi bakoitzean eta bizipen 
bakoitzean igartzen da zenbat 
atsegin dugun era guztietako eragin 
kulturalak jasotzea eta geure egitea. 
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Donostia Zinemaldia 
Europako 
hitzordu kultural 
garrantzitsuenetako bat 
da. Kursaal auditoriuma 
(argazkian) Zinemaldiaren 
egoitza nagusia da, bai eta 
hiri sutsu horren ikono 
arkitektonikoetako bat ere.
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Guggenheim Bilbao 
museoa industria- eta 
portu-tradizioko hiri baten 
berrasmaketaren ikur nagusia 
da, ezinbesteko erreferentzia 
kultural bat. Munduko 
arkitekto ospetsuenen 
proiektuek hiri horren 
fisionomia eta jarduera 
ekonomikoa aldatu dituzte, 
baina hiriak eutsi egin dio 
bere nortasun sakonari eta 
izaera ireki eta abegitsuari. 
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TALENTUA 
SUKALDEETAN

Euskal sukaldaritza  
berria.

MODAREKIKO 
MAITASUNA

Maisuaren  
inspiraziopean.

Aldameneko herrialdearen 
eragina, hots, Frantziarena, 
Euskadiko kaleetan eta mahaietan 
erakusten eta dastatzen da, 
Baita arkitektura frantsestuan 
eta mundu osoan ezaguna den 
Euskal Sukaldaritza Berrian ere. 
Korronte hori talentu gazteen 
belaunaldi baten sutegietatik 
sortu zen. Gazte horiek berritzea 
erabaki zuten, tradizioa eta 
herentzia errespetatuz, eta 
euskal gastronomia munduko 
erreferente izatea lortu zuten.

Cristobal Balenciaga, goi-mailako 
joskintzako jenioetako bat, 
hemen jaio zen, eta horrek eragina 
izan du euskaldunek moda 
ulertzeko eta maitatzeko duten 
moduan. Euskaldunek gustua 
dutela ondo igartzen da janzteko 
duten berezko estiloan eta beren 
saltokietan. Kale berean ditugu, 
naturaltasun osoz, luxuzko 
nazioarteko markak eta Made 
in Euskadi diseinuak dituzten 
saltokiak.

KULTURA BIZIA

Jaialdien  
jaialdi bat. 

Zinema, jazza, musika klasikoa, 
gastronomia edo komikiak. 
Euskadin jaialdi zirraragarri pila 
bat dago kulturaz gozatzeko, 
bere adierazpen guztietan. Eta 
bizitzako gauza onez gozatzeko 
ere bai.
1953az geroztik, irailean, 
Donostiak nazioarteko 
zinemako izar nagusiak biltzen 
ditu Zinemaldian. Alfred 
Hitchcock, Audrey Hepburn, 
Quentin Tarantino, Woody 
Allen edo Johnny Depp alfonbra 
gorrian eta Alde Zaharreko kale 
zalapartatsuetan ibiliak dira.
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AUR
-KI
KUN
TZA Pertsona bat beste batekin komunikatzen da, 

batak bere bakardadean idazten duenean eta 
besteak bere bakardadean irakurtzen duenean. 
Gauza bera gertatzen da sorkuntza ororekin. 
Chillidaren, Oteizaren edo Serra eta Mooreren 
eskulturak, Balenciagaren diseinuak, Arabako 
Errioxako ardoak. Euskadin, parez pare duzu 
artea, bere forma guztietan: ezezagunen lanek 
zeure izenez deitzen dizute. Eta orduan sortzen 
da benetako intimitatea.

Artean, ikustea zeure burua ikustea da, irakurtzea  
zeure burua irakurtzea da, eta sentitzea zeure burua  
sentitzea da. 
Aurkitzea zeure burua aurkitzea da beti.
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“Aurretik inor ibili ez den bideakbilatu 
behar dira”. Eduardo Chillida
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Askatasuna funtsezkoa da eraikin bat edo bere baitako artelanak sortzeko. 
Puntu batetik harago joateko adorea. Nor garen eta zer materialez eginak 
gauden jakiteko nahia. Elkar ezagutzeko eta, aldi berean, gu ezagutzera 
datozenei geure burua ezagutzera emateko modu landua.
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GUGGENHEIM  
BILBAO

Hiri bat eraldatzeko  
artea

ARABAKO ERRIOXA
Sentsazioener 
reserba handia

Iragan industrialak orbain 
disimulaezinak eta jarduerarik 
gabeko orube tristeak utzi zizkion 
hiri honi. Baina eraikin honek 
hiriaren fisionomia eta are haren 
autoestimua ere aldatu zituen. 
Eta orduan titaniozko eskultura 
zoragarri bat eraiki zen Nerbioi 
ibaiaren ertzean; barruan arte 
garaikideko bilduma iraunkor bat 
egon ohi da, eta, sarreran, lorez 
egindako txakur erraldoi bat. 
Bilboko miraria.

Arabako Errioxan ez dago 
Euskadiko gainerako 
lurraldeetako baso hezerik, ez eta 
belardi berderik ere. Kareharrizko 
mendiz osatutako horma batek, 
hogeita hamar kilometro baino 
gehiago luze denak, iparraldeko 
hodeiak gelditzen ditu, eta 
bide ematen dio beste klima 
bati, beste paisaia bati, beste 
unibertso bati. Orduan, zure 
begien aurrean, mahastiz beteriko 
itsaso bare bat agertzen da, herri 
xarmagarriz zein ehun urtetik 
gorako eta diseinu distiratsuko 
upeltegiz zipriztindua. Ardoaren 
arkitektura da. 

BALENCIAGA  
MUSEOA

Artea  
eta jantzigintza

Moztea, diseinatzea eta jostea, 
eta ez soilik janzteko, baita 
inspiratzeko eta mundua 
leku ederragoa, sotilagoa eta 
zibilizatuagoa egiteko ere. 
Cristobal Balenciagak –XX. 
mendearen erdialdeko goi-
mailako jantzigintzako jostun 
sofistikatuenetako bat izan 
zen– sormen bikaina erakusten 
duen bilduma intenporal bat 
aurkezten du itsasoaren aurrean, 
bere jaioterrian, hots, Getariako 
hiribildu ederrean. Irudimenari 
eta dotoreziari buruzko ideien 
pasarela, ideia horiek ez baitira 
modatik pasatzen.
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Berezia zarela sentitu nahi duzu. Zuk zeure neurrira egindako 
gauzak bilatzen dituzu, gomendatu, imitatu eta ziurrenik 
errepikatu ere ezin diren bizipen paregabeak. Baina, ez da 
erraza halakorik lortzea. Eta hortxe dago gakoa. Ahaztezina 
denak berezkoa du berezitasuna. 

ESKLU
-SIBO
TASU
-NA

Esperientzia gogoangarri bat zera da, 
espresuki zuretzat gordetakoa zirudiena. 
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PANORAMIKA
Euskadi, zerutik

BURBUILA BATEAN 
EGOTEA

  Talasoterapia, eta 
aurrera

Edozer gauza ondo ikusteko, 
hobe da perspektiba pixka bat 
hartzea. Hala, Euskadi zein berdea 
eta urdina den egiaztatzeko, 
barnealdeko mendiak eta haranak 
eta itsasertzeko forma originalak 
ikusteko, ez dago haiei zerutik 
begiratzea baino gauza hoberik. 
Bidaia zirraragarri bat izango 
da, laburra izan arren. Gozatzen 
ari zarenean, denbora berehala 
igarotzen da.

Dena ez da izango denbora ahalik 
eta gehien aprobetxatzea: joan 
eta etorri, ikusi eta bisitatu, alde 
batetik bestera etenik gabe ibili. 
Atseden pixka bat ere hartu behar 
da. Horretarako, talasoterapia 
eta erlaxatzeko modu guztiak 
baino hoberik ez dago: masajeak, 
zurrustak eta burbuilak iturriko 
edo itsasoko ur beroarekin. 
Hemen zenbait zentro ditugu 
zuretzat. Energia kargatu eta 
berriro hasi ahal izateko. 

BIZITZAREN  
GATZA

Euskal lurra begi-bistan

Lurbira osoa egitea lortu zuen 
lehen espedizioa Getariako 
marinel batek gidatu zuen, Juan 
Sebastian Elkanok, hain zuzen 
ere. Balentria horren eraginez, 
mundua ez da inoiz berdina izan. 
Mundura irekita dagoen gizartea 
gara. Beraz, ideia ona dirudi 
belaontzian buelta bat ematea 
eta Elkanoren balentria zaharrak 
gogora ekartzea, eta brisaz, 
kresalaz eta esploratzeko, bizirik 
egoteko, abentura dastatzeko 
sentsazioaz gozatzea. 
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Euskadi miniaturazko kontinente bat da. Labarrak eta granitozko barne-
mendilerroak, paisaia berdeak eta paisaia arreak, mahasti zaharrak eta titaniozko 
hiriak, bizimodu tradizionalaren adierazpenak eta modernitatearen artifizio 
delikatuak. Eta elkarrengandik hain hurbil daudenez, batetik bestera joatea batzuetan 
magia-kontua dirudi. Euskadi jakin-nahia duten espirituentzako abentura bat da. 
Labirinto ezin hobea, bidea galdu nahi dutenentzat.

“Inoiz Euskal Herrian izan denak bertara itzuli 
nahi du; lurralde bedeinkatuada”.

Victor Hugo
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Euskal sukaldaritza da zutaz zenbat 
arduratzen garen esateko dugun modua. 
Batzuetan kosta egiten zaigu gure 
emozioak hitzez adieraztea eta hori 
egiteko beste bide bat bilatzen dugu, kasu 
honetan adierazpen gastronomikoak; 
oso biziak eta askotarikoak dira, eta 
zure emozioak pizten dituzten. Pintxo-
tabernak, erretegiak, sagardotegiak 
edo munduko Michelin Izarren 
kontzentraziorik handienetako bat. 
Gustukoen duzuna. Euskadi 7.000 km2-
ko jatetxe bat da, beti prest dagoen mahai 
batekin, une oro zabalik, goza dezazun.

Euskadin bapo jan 
daiteke, errazio oso 
txikiekin. Pintxoei 
buruz ari gara, gure 
sukaldaritzaz gozatzeko 
modu dibertigarri, 
informal eta ikaragarri 
anitza. On egin. 

PLA-
ZERA

Plazer handia da zu gure gastronomiaz gozatzen ikustea. 
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Lehendabiziko pintxoak 
janari-errazio soil bat 
besterik ez ziren: ogi-xerra 
bati zotz batekin lotutako 
janaria. Gaur egun ere 
pintxo askok horixe bera 
izaten jarraitzen dute, baina 
beste hainbat pintxo goi-
sukaldaritzako sorkuntzak 
dira; hots, zapore eta 
usain harrigarriak dosi 
txikietan kontzentratuta. 
Miniaturazko gozamena.
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“Jatea zentzumen-kontua da, zure 

zentzumenek ematen dizuten infor
mazioa 

interpretatzean datza”. A.L. Aduriz (Mugaritz jatetxea)

Munduan toki gutxitan 
dago Michelin Izarren 
halako kontzentrazioa: 
guztira 34 izar 100 
kilometro pasatxoko 
erradioan dauden 24 
jatetxetan. Horiek guztiek 
tradizio eta berrikuntza 
handiko karta paregabe 
eta suharra osatzen dute. 
Emozioen menu zoragarri 
bat. 
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Honela dio haiku zahar batek: “Zuhaitz-hostoak, pixkanaka 
eroriz, beren tokira”. Horrela gertatzen dira gauzak Arabako 
Errioxako ardoak eta txakolina egiten diren upategietan. Baita gure 
sagardotegietan ere. Poliki-poliki. Presarik gabe. Presaren kondenarik 
gabe. Eta horrelaxe gozatzen da kopa bat ardoz, baso bat sagardoz eta 
kontu handiz egindako jatordu batez. Denbora nola igarotzen den 
begira. Orduak nola erortzen diren begira, bakoitza bere lekura. 
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BOUTIQUE-PLAZERA
Konbinatu sentsazio 

paregabeak

LEHEN MAILAKOAK

Kalitatezko  
lehengaia

Hain arrunta ez den bizitza. 
Leku bat, une bat, emozio bat. 
Hori nahi dugu denok. Berezi 
sentitzea egoera berezi batean. 
Esate baterako, boutique-hotel 
batean, olatuei edo mahasti-
itsaso bati begira. Goi-
sukaldaritzako plater bat dastatu 
bitartean. Entzumen-, ikusmen-, 
dastamen-, usaimen- eta 
ukimen-sentsazioen konbinazio 
esklusiboa. 

Abangoardiako gastronomiak 
kalitate oneneko lehengaiak 
behar ditu. Hemen itsasoa 
eta baratzea ditugu, hots, 
arrain freskoa eta sasoiko 
produktuak, hementxe bertan 
hazten direnak, kostaldetik 
gertu dauden toki freskoetan 
eta hegoaldeko lurretan, klima 
kontinentalaren eguzkipean. 
Emaitza, zirraragarria, 
platerean dago.

GOURMETEN BILA 
GABILTZA

Zuretzat hautatutako 
produktuak

Elikagai-denda espezializatuetara 
joatea –non adituentzako 
aparteko produktuak eta 
sukaldaritzako bikaintasunak 
aurki daitezkeen– museo bat 
bisitatzearen pareko jarduera da 
benetako sibaritentzat. Euskadin 
badira gourmet horientzako 
moduko saltokiak, baina ez 
gehiegi, apartekoa denak ez baitu 
ugaria izan behar. 
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“Bikaintasuna 
lortu eta parteka ezazu”, 
esan zuen Loiolako San 
Inaziok. Eta tira, horixe da 
kontua.

BI
-KAIN
TASU
NA
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Agian bikaintasunak 
zerikusi handiagoa du 
gaitasun emozionalarekin, 
gauzak ulertzeko 
gaitasunarekin baino. 
Agian grinak bihurtzen 
du erdipurdikoa gailen. 
Tratu bikaina emateko 
grina, eta baita jasotzekoa 
ere. Eguneroko aukera 
zoragarriak baliatzeko 
grina. Baliatu itzazu, 
mesedez.
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Jatetxeak, hotelak, dendak, eskaintzak, arretak. Joaten garen 
tokian ahalik eta gehien gozatzea ohitura-kontua izaten da maiz. 
Horregatik da hain garrantzitsua giro harmoniatsuak bilatzea, 
arretaz inguratzea, edertasunarekiko eta ongi egindako gauzen 
balioarekiko sentiberago bihurtzea. Bikaintasun horiek guztiek 
hobeak egiten gaituzte. Benetan gizakiak izateko entrenamendu 
bat bezala. Ez dago hori baino luxu handiagorik.
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Benetako aberastasuna esperientzian dago. Horregatik sortu dugu Euskadi 
Confidential, Premium turismo-zerbitzuen aukeraketa bat, zure gustuko 
bisita bat diseinatzeko, bakarra eta besterenezina. Izan ere, zuretzat bereziki 
egokia den Euskadi bat dago. Eta zure zain dago.

ESPE
-RIEN
TZIAK

34
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Federico Moyua plaza, 2  
48009 Bilbo, Bizkaia
Tel.: (+34) 944 162 200
carlton@aranzazu-hoteles.com

hotelcarlton.es

38

Bilboko hotelik enblematikoena da, eta monumentu arkitektoniko, historiko eta kultural gisa 
katalogatua dago. Bertako Suite Inperiala, 250 metro karratukoa, Espainia iparraldeko handiena da, eta 
sabai-leihoa, berriz, herrialdeko bi handienetako bat. 1936an Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritzaren 
egoitza bihurtu zen. 1980ko hamarkadaren amaieran, haren sotoan bunker bat aurkitu zen 
kasualitatez; gaur egun, bunker hori taberna ingeles bat da –hotelak ekitaldi edo koktel bat egiteko 
duen gunerik berezienetako bat–. Luxua eta historia zentro berean.

Carlton  
hotela

OS
-TA
TUAK

Bilbo



Mazarredo zumarkalea, 61  
48001 Bilbo, Bizkaia
Tel.: (+34) 944 253 300
reservations@ 
hoteldominebilbao.com

hoteldominebilbao.com
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Guggenheim Bilboko 
ikur bihurtu bazen, 
Domine hotela 
haren ispilu-isla da. 
Museoaren aurrean 
dago; hala, hoteleko 
ostatuak, gune 
gastronomikoak eta 
gimnasioa museoak 
hain berezkoa duen 
titanioaren eta Puppy 
maskotaren parez pare 
daude. “Dominea” 
–Bilbon hala deitzen 
diote– hiriko luxuaren 
irudikapena da. 
Maiordomia-zerbitzua 
duten suiteak, 24 
orduko zerbitzua, 
luxuzko bi jatetxe, 
jangela bat, lobby bar 
bat eta wellness-gune 
bat ditu, eta bezeroak 
eskatzen dituen 
esperientzia esklusibo 
guztiei erantzuten die.

Gran  
Hotel Domine

Bilbo
OS
-TA
TUAK



Mazarredo zumarkalea, 77  
48009 Bilbo, Bizkaia
Tel.: (+34) 946 611 880
reservas@mirohotelbilbao.com

mirohotelbilbao.com
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Miró  
hotela

Guggenheimetik gertu, 
Miró hotelak museora 
eta hirira begira dauden 
gela eta suite sorta 
zabala eskaintzen 
dio bisitariari, bai 
eta atezaintza- eta 
laguntza-zerbitzuak 
ere, edozein bezeroren 
beharrei erantzuteko.  
Nabarmentzekoak 
dira, edertasun- eta 
wellness-zerbitzuak, 
tratamendu-eskaintza 
oso dibertsifikatua-
rekin, fitness 
centerra eta negozio-
bezeroarentzako bilera-
gelak. Honesty bar bat,  
gosaltzeko jangela eta 
liburutegia ditu.

Bilbo
OS
-TA
TUAK





Elexalde auzoa, 22 
48960 Galdakao, Bizkaia
Tel.: (+34) 944 560 005
andramari@andra-mari.com

andra-mari.com
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JATE
-TXE
AK

Andra Mari  
jatetxea

1964az geroztik, Andra Mari jatetxea –izena ematen dion eliza 
erromanikoaren ondoan dago– ospea hartzen joan da. 1983tik 
Michelin Izar bat du, eta, horrez gain, bi Repsol Eguzki eskuratu ditu, 
betiko sukaldaritza bizkaitarra eskainita: landa eta itsas guneko euskal 
sukaldaritzen gurutzaketa. Hasierako substratu hori bilakatuz joan da, 
esentzia aldatu gabe, eta goi-mailako sukaldaritza moderno izatera iritsi 
da. Ikuspegi zoragarriak, bi areto eta terraza bat dituen baserri eder batean, 
dastatzeko bi menu bikain eta karta dituzu aukeran.

Galdakao



Ajuriaguerra Juan, 8   
48009 Bilbo, Bizkaia
Tel.: (+34) 944 421 071
etxanobe@etxanobe.com

atelieretxanobe.com
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JATE
-TXE
AK

Michelin Izar bat. Bi RepsolEguzki. Etxanoben 25 urteko ibilbidea egin ondoren, Fernando Canales 
eta Mikel Población sukaldariek Atelierra sortu zuten beren bezeroak harritzeko –beti lortzen dute 
hori– eta azken teknologiak aplikatzeko, sukaldaritzako esperientzia original eta iragankor bat 
oroitzapen ahaztezin bihur dadin. Dastatzeko bi menu eskaintzen dituzte, bai eta haiek ardoekin edo 
ardo handiekin uztartzeko aukera ere. Jatorrizko espiritua La Despensa del Etxanobe eranskinean 
gordetzen dute, estetika moderno, dibertigarri eta newyorktarrarekin.

Atelier Etxanobe  

jatetxea
Bilbo



Martzana kaia, z/g  
48003 Bilbo, Bizkaia
Tel.: (+34) 944 795 938
mina@restaurantemina.es

restaurantemina.es
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Erreserba izan 
arren, ez galdetu 
sukaldariari zer 
prestatuko duen 
bihar, Michelin Izar 
bat eta bi Repsol 
Eguzki dituen Alvaro 
Garridok ez baitaki 
hori. Egunero egiten 
ditu bere jatetxetik 
Erriberako Merkatura 
(Bilbo zaharra) 
joateko egin behar 
diren urrats bakanak; 
han produktuak erosi 
eta, gero, eguneko 
menua prestatzen 
du. Ez dago kartarik, 
zerbitzu bakoitzeko 
25 lagunentzako 
menu hori bakarrik 
eskaintzen da, eta 
guztiz preziatua 
da. Sukalde irekia, 
sutegien aurrean 
kokatutako barra 
bat eta sei mahai 
ditu. Sukaldarien eta 
mahaikideen arteko 
interakzioa goxoa da.

BilboMina 
jatetxea

JATE
-TXE
AK



Abandoibarra, 2 
48001 Bilbo, Bizkaia
Tel.: (+34) 944 000 430
info@nerua.com

neruaguggenheimbilbao.com
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Frank Gehry-k 
eraikitako eraikin 
enblematikoan, 
Neruak Michelin 
Izar bat eta hiru 
Repsol Eguzki ditu, 
besteak beste. Josean 
Alija da sukaldari 
nagusia, eta karta 
bakarra eskaintzen 
du: denboraldiko 
hamasei produktu 
goraipatzen dituzten 
hamasei plater. 
Horrez gain, zortzi 
urratseko dastatze-
menu bat eskaintzen 
du. Bere filosofia 
esentzia, natura eta 
denborazkotasuna 
dira; Guggenheimen 
eduki artistikoaren 
osagarri kulinarioa 
da. 

BilboNerua Guggenheim 
jatetxea

JATE
-TXE
AK



Erribera, 13   
48005 Bilbo, Bizkaia
Tel.: (+34) 944 652 070
ola@taykohotels.com

taykohotels.com
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Tayko hotelaren jatetxea da. Bilboko alde zaharrean dago. Martin Berasateguiren bermearekin, 
establezimenduak Michelin Izar bat eta Repsol Eguzki bat ditu. Harridura sortzen du gastronomiari 
zein estetikari dagokienez, Bilbon adreiluz eta hormigoi armatuzko habeez eraiki zen lehen eraikinean 
baitago; jangelan adreilua agerian dago. Bertako sukaldariak, Raúl Cabrerak, produktuak eta zaporeak 
estaltzen ez dituen sukaldaritza eskaintzen du. Karta eta dastatzeko hiru menu.

Ola  
Martín Berasategui  
jatetxea

Bilbo
JATE
-TXE
AK



Poza Lizentziatuaren kalea, 65  
48013 Bilbo, Bizkaia
Tel.: (+34) 944 416 521
restaurantezarate@gmail.com

zarate.restaurant
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Zarate 
jatetxea

Sergio Ortiz de Zarateren jatetxeak bere egilearen itsas espiritua jasotzen du; izan ere, lonja eta 
arrantzale, arrain eta itsaskien artean hazi zen Sergio, eta haien esentzia guztia bereganatu zuen. 
Michelin Izar batekin eta bi Repsol Eguzkirekin, lokalak honako hauek ditu: terrazadun lonja bat 
(arrandegia), taberna bat mokadutxoekin eta pintxo-barrarekin, eta jatetxea; itsasoan sukaldaritza-
murgiltze bat egitea bezalakoa da. Arrain eta itsaski fresko-freskoak, tradizioaren eta abangoardiaren 
arteko fusioa eta talde osoaren merezitako harrotasun propioa aurkituko ditugu.

BilboOla  
Martín Berasategui  
jatetxea

JATE
-TXE
AK



Mazarredo zumarkalea, 17   
48001 Bilbo, Bizkaia
Tel.: (+34) 944 239 743
zortziko@zortziko.es

zortziko.es
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Zortziko 
jatetxea

Bilbo

Poza Lizentziatuaren kalean dagoen eta gaur egun “El Viejo Zortzi” (1981) 
izena duen jatetxetik abiatuta, Daniel García sukaldariak eboluzionatu egin 
du, eta gaur egun Zortziko jatetxeak Michelin Izar bat eta bi Repsol Eguzki 
Repsol ditu (1989). Bere sukaldaritza azokako egunekoan oinarritzen da, 
baina osagai nagusiari teknika berritzaileak eta bereizgarriak aplikatzen 
dizkio. Versailles egongela, tximiniaduna, dotorezia ahaztezinekoa da. 
Beste egongela pribatu batzuk ere baditu, eta dastatzeko bi menu desberdin 
eskaintzen ditu.  Antzinako zaporeak dira, baina Zortzikok badaki haiek 
etorkizunera proiektatzen.

JATE
-TXE
AK



Fernández del Campo, 23 
Barruko etxabea, ezkerra 
48010 Bilbo, Bizkaia
Tel.: (+34) 944 361 395
contacto@galeria8360.com

galeria8360.com

Ariane Roz argazkilaria

49

Concept store gisa sortu zen,, eta 2015ean Premium multimarka espazio bat 
sortu zuen, bertsio guztietako proposamen artistikoekin konbinatuta, moda, 
diseinua, artea eta dekorazioa barne. Nazioko eta nazioarteko artisten lanak 
erakusten ditu, oso diseinu originalekin, era guztietako joera artistikoak barne 
hartuta. Azken urteetako muga pandemikoak gorabehera, dinamismo handia 
izan ohi du, erakusketak, kontzertuak, liburuen aurkezpenak eta bestelako 
ekitaldiak antolatzen baititu. Oso bestelako esperientzia bat kulturalki eta 
komertzialki kuriosoak eta ipurterreak diren gure bisitarientzat.

Bilbo
SALTOKI  
BERE
-ZIAK

Galería  
8360

-
Moda



Rodríguez Arias, 24  
48011 Bilbo, Bizkaia
Tel.: (+34) 944 188 035
info@mercedesdemiguel.com

mercedesdemiguel.com

50

Mercedes  
de Miguel

Mercedes de Miguel 
moda-diseinatzaileak 
–zortzi herrialdetan 
zuzeneko salmenta 
puntuak ditu– 
liluratuta uzten 
ditu bisitariak 
desfile-pasarela 
eran diseinatutako 
boutique batekin. 
Bertan, jolas 
egiten dute kolore-
tenperatura 
desberdinek. De 
Miguel txikitatik izan 
da diseinatzailea, eta 
bere obra munduko 
pasarela nagusietan 
barna ibiltzen 
da. “Mercedes de 
Miguel” eta “Poupeé 
Chic” markekin 
merkaturatzen ditu 
bere lanak. Bizkaian 
duen tailerrean, 
jantzi bat oso-osorik 
egiteko prozesuan 
parte hartu daiteke. 
Esperientzia handia.

Bilbo

-
Moda

SALTOKI  
BERE
-ZIAK



Iparraguirre, 9 bis  
48009 Bilbo, Bizkaia
Tel.: (+34) 946 066 664
info@suartjoyas.com

suartjewelry.com
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Suart Jewelry  
by Ane Navarro
Guggenheimen ondoan, Ane Navarrok bere sorkuntza artistiko esklusiboak 
erakusten ditu Suart Jewelryn; bere atelierrean eskuz egiten dituen 
bitxigintzako pieza paregabeak dira. Ane Navarrok naturaren behaketan, 
intuizioan, prestakuntza sendoan eta jakin-min amaigabean oinarritzen du 
bere lana, horiek baititu mugarik gabeko sormenerako elikagaiak. Horrez 
gain, urregileak bezero bakoitzaren idiosinkrasia partikularraren adierazpen 
fisikorako sortutako pieza bereziak pertsonalizatzen ditu, enkarguz.

Bilbo

-
Bitxi-denda

SALTOKI  
BERE
-ZIAK



Abandoibarra, 2  
48009 Bilbo, Bizkaia
Tel.: (+34) 944 359 080
informacion@ 
guggenheim-bilbao.eus

guggenheim-bilbao.eus

Louise Bourgeoisen Ama obraren (1999) xehetasuna.

52

1997an inauguratua, 
Guggenheim Bilbao 
arte moderno 
eta garaikideko 
museo bat da, eta 
bere bildumako 
aurkezpenak eta aldi 
batera erakusketen 
asmo handiko 
programa bat 
konbinatzen ditu; 
horrela, gure garaiko 
artearen panorama 
oso bat osatzen du. 
Museoa hartzen 
duen eraikina, 
Frank Gehry-k 
diseinatua, titanioz 
estalitako egitura 
eskultoriko bat da. 
Eraikina bera mugarri 
arkitektoniko bat 
da osaera ausarta eta 
diseinu berritzailea 
dituelako. Bertan 
ikusgai jartzen den 
arterako agertoki 
liluragarri bat da.

Bilbo
Bilboko 
Guggenheim 
Museoa

IRADO
-KIZU
NAK

-
Kultura



Henao, 3  
48009 Bilbo, Bizkaia
Tel.: (+34) 944 244 545
galeria@galerialumbreras.com

galerialumbreras.com
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Galería  
J. M. Lumbreras

Bilboko erdigunean, Guggenheim eta Arte Ederren museoetatik 400 
metrora, arte galeria honek tokia ematen die estatuko eta nazioarteko maisu 
handien, bertako artisten eta Arte Ederretan lizentziatutako hasiberrien 
erakusketei, hori guztia hainbat diziplinatan. Hiru erakusketa-areto ditu; 
horrez gain, beste areto bat dago erakusketan parte hartzen duten artisten 
arte-funtserako. Arreta pertsonalizatua da, eta artistak gidatutako bisita 
pribatuak programatzen dituzte. Lizentziatu berri diren gazteentzako 
mezenasgo-programa bat dute, eta webgune oso bat ere bai.

Bilbo

-
Kultura

IRADO
-KIZU
NAK



Portugalete

Bizkaia Zubia  
48930 Getxo
Maria Diaz Haroko kalea, z/g  
48920 Portugalete
Bizkaia
Tel.: (+34) 944 801 012
promocion@ 
puente-colgante.com

puente-colgante.com

54

Bizkaia  
Zubia
Bizkaia Zubia edo “zubi esekia” Bizkaiko industria-iraultzaren Garaipenaren 
Arkua da. 1893an inauguratutako zubi hau Palacio arkitektoak 
itsasadarretik egiten zen burdin garraioari eman zion erantzuna izan zen; 
zubi horri esker igaro zitezkeen pertsonak eta gurdiak ertz batetik bestera. 
Pasabide panoramiko bat du, 45 metroko altueran, eta hain berezkoa duen 
garraio-ontzitxo esekia ere bai. Munduko lehena da bere generoan, eta 
UNESCOk Gizateriaren Ondare gisa katalogatu zuen. Kolosala, gatzduna, 
historikoa eta fotogenikoa.

-
Kultura

IRADO
-KIZU
NAK



Larrabetzu

Legina auzoa, z/g 
48195 Larrabetzu, Bizkaia
Tel.: (+34) 606 206 651
txakoli@gorkaizagirre.com

gorkaizagirre.com

55

Gorka Izagirre 
upategia

Larrabetzun, Eneko Atxaren Azurmendi gastronomia-gunearen ondoan, 
Gorka Izagirre upategia dago. Bere ardoen bidez, txakolinak, euskal ardo 
autoktonoak, zer bilakaera izan duen irudikatzen du. 
Enoturismoa eta gastronomia maite dutenentzat plazera izango da upategia 
bisitatzea, jabeekin batera bertako mahastietan pasieran ibiltzea, eta bertako 
barietate ez oso ezagunekin (Hondarrabi Zuria, Hondarrabi Zerratia eta 
Hondarrabi Beltza) egindako ardoak oparoki dastatzea. Bizkaiaren esentzia 
eta nortasuna ezagutzeko esperientzia ahaztezina.

-
Enogastronomia

IRADO
-KIZU
NAK
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TIA
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Iradokizunak /



Donostia

Aita Orkolaga pasealekua, 56  
(Igeldo mendia)   
20008 Donostia, Gipuzkoa
Tel.: (+34) 943 311 208
info@akelarre.net

akelarre.net

58

Bost izardun hotel hau 2017an inauguratu zen. Hotela eta Espazio Oteiza 
gastronomikoa gero eta handiagoa den Akelarre unibertsoaren parte dira –hiru 
Michelin Izar eta hiru Eguzki Repsol Eguzki dituen bere jatetxean–. Markaren 
espiritua mugak gainditzea, etengabe hobetzea eta perfekzioa lortzea da, eta 
hotel hau espiritu horren beste adierazpen bat da. Luxurik handienarekin, 
gela guztiek terraza pribatua dute, denak argiak dira eta itsasora begira daude. 
Igerileku klimatizatua duten bi suite, Junior Suite logelak eta Deluxe logelak 
ditu. Espazio komunak eta terraza esklusiboak. 

Akelarre  
hotela

OS
-TA
TUAK



Donostia

Lasala, 2  
20003 Donostia, Gipuzkoa
Tel.: (+34) 943 547 000
info@lasalaplazahotel.com

lasalaplazahotel.com
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Lasala Plaza  
hotela

Boutique-hotel honetan, Premium esperientzia donostiar batez gozatuko dute 
bezeroek, proposamen berezi baten bidez. Portuak, badiak eta Donostiako Alde 
Zaharrak bat egiten duten toki pribilegiatua, eraikin enblematikoaren azken 
xehetasuna ere apaintzen duen interiorismoa, eta izaera propioko adeitasuna, 
luxuzko bidaiariari harrera egiteko prest dagoena.
Bezeroak, gainera, ametsetak rooftop batean sartzeko esklusibotasuna 
izango du, eta, horrez gain, La Jarana jatetxeaz gozatu ahal izango 
du. Jatetxea hotelean integratuta dago, eta giro paregabea du. Bertan, 
donostiarrek eta bisitariek espazio bera partekatzen dute.

OS
-TA
TUAK



Argentinar Errepublikaren  
pasealekua, 4  
20004 Donostia, Gipuzkoa
Tel.: (+34) 943 437 600
hmc@luxurycollection.com

labur.eus/DZGCo

60

Maria Cristina 
hotela

Donostia

1912an inauguratu 
zenetik, Maria 
Cristina hotela 
Donostiako historiari 
eta bizitza kulturalari 
lotuta egon da. 
Hotelak diseinu 
handientsua du, eta 
luxuzko barrualdea. 
Urumearen ertzean 
eta itsasoari begira 
dago. Arrazoi 
horiengatik 
guztiengatik 
Espainiako eta 
atzerriko turisten 
ostatu kuttuna 
bihurtu zen. 
Hoteleko beheko 
solairuan dagoen Dry 
Barrak gorazarre 
egiten die glamour 
handiko garai bati eta 
Hollywoodetik etorri 
ohi ziren bezeroei.

OS
-TA
TUAK



Peña y Goñi, 3  
20002 Donostia, Gipuzkoa
Tel.: (+34) 943 563 654
info@feelfreerentals.com

feelfreerentals.com

61

FeelFree 
apartamentuak

Aisialdiko edo negozioetako bidaietan esklusibotasuna, askatasuna eta 
etxekotasuna maite dutenentzat, FeelFreek Donostiako gune onenetan 
dauden 150 apartamentu inguru eskaintzen ditu. Apartamentuak kalitate 
eta diseinu irizpide zorrotzekin aukeratzen dira. Tamaina guztietakoak eta 
erabat hornituak daude. Egonaldi hobeezin baterako, premium zerbitzuak, 
bisitak edo esperientzia pertsonalizatuak kontrata daitezke, eta beti dago 
24 orduko arreta-telefono bat eta edozein gorabehera konpontzeko atezain-
zerbitzua.

Donostia
OS
-TA
TUAK



Donostia

Aita Orkolaga pasealekua, 56  
(Igeldo mendia)   
20008 Donostia, Gipuzkoa
Tel.: (+34) 943 311 209
restaurante@akelarre.net

Espazio Oteiza
Tel.: (+34) 683 434 756 
oteiza@akelarre.net

akelarre.net

62

Akelarre 
jatetxea

Akelarre, 1975az geroztik, Pedro Subijanaren sinonimoa da; munduko 
gastronomiaren eta Gipuzkoako hiriburuko mendi enblematiko baten 
gailurrean dago kokatua. Michelin Izar bat du 1978tik, bi 1982tik eta hiru 
2007tik; horrez gain, hiru Repsol Eguzki ditu; horrekin dena esanda dago. 
Euskal Sukaldaritza Berriaren aitzindaria, ikertzaile porrokatua, maisuen 
maisu, bi menu eskaintzen ditu jatorrizko Akelarren eta karta bat bere 
Espazio Oteizan, non eskultorearen lan bat dagoen. Terraza itsasoaren 
gainean. Zentzumenen inperioa.

JATE
-TXE
AK



Donostia

J. Elosegui alkatea, 273  
20015 Donostia, Gipuzkoa
Tel.: (+34) 943 278 465
informacion@arzak.es

arzak.es

63

Arzak 
jatetxea

Arzak bisitatzea 
munduko 
gastronomiaren 
Olinpoan sartzea da. 
Maisuen maisu den 
Juan Mari Arzakek 
eta bere alaba Elenak 
munduko saririk 
entzutetsuenak 
bereganatu dituzte, 
biek batera eta 
bakoitzak bere 
aldetik. 1989az 
geroztik, hiru 
Michelin Izar dituzte. 
Hiru Repsol Eguzki 
ere badituzte. Beren 
sukaldaritza alkimia 
da, eta aldaera 
organoleptiko berriak 
ikertzen, sortzen eta 
garatzen dituzte. 
Zapore-banku bat 
dute mila produktu 
eta osagairekin, eta 
haiekin lan egiten 
dute etengabe. 
Gizakientzako 
aparteko plazera, 
jainkoek egina. 
Bakarra.

JATE
-TXE
AK



Lasarte-Oria

Loidi, 4    
20160 Lasarte-Oria, Gipuzkoa
Tel.: (+34) 943 366 471
info@martinberasategui.es

martinberasategui.com

64

Martín  
Berasategui  
jatetxea
Jatetxe hau Martin Berasategui maisuak zuzentzen dituen establezimenduen 
ikurra da. Sukaldari honen zuzendaritzapean dauden establezimenduek, 
guztira, hamabi Michelin Izar dituzte. Izar horietako hiruk, hiru Repsol 
Eguzkirekin batera, Lasarte-Oriako Martin Berasategi jatetxea argiztatzen dute 
aspaldidanik. Jatetxe hau naturaz inguratutako tenplu gastronomiko bat da; 
bertan egiten den sukaldaritza berritzailea eta irudimentsua da, ingurunean 
errotua dago, eta upeltegi bikainaz lagundua. Hori guztia talde gazte eta 
profesional batek eszenaratzen du. Munduko gastronomian erreferentea, bisita 
aurrez imajinaezina da eta, ondoren, ahaztezina.

JATE
-TXE
AK



Errenteria 

Aldura Aldea, 20  
20100 Errenteria, Gipuzkoa
Tel.: (+34) 943 522 495
reservas@mugaritz.com

mugaritz.com
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Mugaritz  
jatetxea

Baserri zahar batean kokatua, bi euskal udalerriren (Errenteria eta Astigarraga) 
banalerroan, Mugaritzek, bi Michelin Izar eta hiru Repsol Eguzkirekin, 
sabelaz gain adimena elikatzeko diseinatutako esperientzia bat eskaintzen du. 
Mugaritz izenak muga eta duela 200 urtetik muga hori zaintzen duen haritza 
omentzen ditu. Muga hori ez da geografikoa soilik. Muga horrek Mugaritzen 
nortasuna ere definitu du, gastronomiaren eta artearen josturen artean, edo 
sukaldaritzaren eta zientziaren artean kokatu baitu. Andoni Luis Adurizek 
eta bere taldeak testurak, istorioak, zaporeak eta emozioak batzen dituen 
bizipen bat eskaintzen dute, esperientzia sentsorial harrigarri eta estimulagarria 
eraikitzeko.

JATE
-TXE
AK



Donostia

Zubieta, 26  
20007 Donostia, Gipuzkoa
Tel.: (+34) 943 845 647
booking@ameliarestaurant.com

ameliarestaurant.com
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Amelia by  
Paulo Airaudo

Villa Favorita 
boutique-hotel 
esklusiboan, Kontxako 
badiara begira, Paulo 
Airaudo sukaldari 
argentinarrak Amelia 
diseinatu du (2 
Michelin Izar), oso 
kontzeptu pertsonal 
eta bereziarekin. 
Dastatzeko menu 
bakarra eskaintzen 
du, sormenezko 
sukaldaritzan 
oinarritua, 
adin guztietako 
bezeroentzat (baina 
ez du haurrentzako 
menurik eskaintzen). 
Menu horretan, 
zapore tradizionalak 
berrinterpretatzen dira 
sasoiko produktuekin 
eta nazioarteko 
ukituekin, dena 
bezeroaren bistan. 
Platerak sukaldariek 
eurek aurkezten 
dizkiote bezeroari. 
500 erreferentzia 
upategian.

JATE
-TXE
AK



 

Igara Bidea, 33    
20018 Donostia, Gipuzkoa
Tel.: (+34) 943 227 971
info@emeberestaurante.com

emeberestaurante.com
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eMe Be Garrote 
jatetxea 

eMe Be Garrote Martin Berasateguiren Donostiako jatetxea da; Michelin Izar bat eta Repsol 
Eguzki bat irabaziak ditu. Jatetxe bihurtutako antzinako sagardotegi bat da. Ibaeta auzoko ingurune 
natural batean dago, eta estilo garaikideko eta euskandinaviarreko dekorazioa du. Bertan, sukaldari 
donostiarrak bere jatorriak berpizten ditu, eta egile-sukaldaritza eskaintzen du, behar bezala 
eguneratua, produktuan oinarritua, sutan mimatua eta zaporez betea. Talde gazte bat duzue zain, 
jangelan Rafa Moya eta sutegietan Javi Izquierdo buru direla, ateak zabalik, esperientzia handi batez 
gozatzeko.

Donostia
JATE
-TXE
AK



Kanpandegi, 11  
20003 Donostia, Gipuzkoa
Tel.: (+34) 943 421 904
restaurante@
restaurantekokotxa.com

restaurantekokotxa.com
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Kokotxa  
jatetxea

Donostiako Alde 
Zaharrean kokatua, 
bere leihateetatik 
pultsu soziala 
hartzen zaio hiriari, 
abuztuaren 31 
kaleak eta kale 
nagusiak, biak ala 
biak jendetsuak, 
bat egiten duten 
tokian. Michelin 
Izar bat eta bi Repsol 
Eguzki ditu. Bertako 
sukaldariak, Dani 
Lópezek, bigarren 
establezimendu 
bat du Japonian. 
Kokotxak bi menu 
eskaintzen dizkie 
bisitariei, mahai 
osorako, egokitzapen 
pertsonalik gabe, 
hurbiltasuneko 
eta urtaroko 
produktuetan 
oinarrituta. 
Upeltegian 350 
erreferentzia dituzte.

Donostia
JATE
-TXE
AK



Ulia Pasealekua, 193   
20013 Donostia, Gipuzkoa
Tel.: (+34) 943 272 707
miradordeulia@ 
miradordeulia.es

miradordeulia.es
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Mirador de Ulia 
jatetxea

Ulia, Igeldoren 
aurrean, Donostiako 
badia inguratzen duten 
bi mendietako bat 
da; beraz, begiratoki-
jatetxe honek, gain 
horretan, bere lehen 
aktiboa aurkezten du: 
ikuspegi txundigarriak. 
Aktibo gastronomikoa 
ez da atzean gelditzen: 
Michelin Izar bat 
eta bi Repsol Eguzki 
ditu. Hirugarren 
belaunaldia, 
Gipuzkoako 
produktuetan 
oinarritutako 
sukaldaritza 
klasikoarekin baina 
sentsibilitate guztiak 
aintzat hartuta: menu 
beganoa, begetarianoa, 
legatza ardatz duena, 
klasikoa eta karta. 
Sustrai tradizionalak, 
sormenez 
eboluzionatuak, 
oso berezkoa eta 
bereizgarria den 
estiloarekin.

Donostia
JATE
-TXE
AK



Donostia

Igeldo Pasealekua, 57   
20008 Donostia, Gipuzkoa
Tel.: (+34) 943 212 907
restaurante@rekondo.com

rekondo.com
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Rekondo  
jatetxea

Igeldo mendiaren 
magalean dagoen 
baserri batean dago, 
badiara begira. 
Rekondok Michelin 
Gidaren aitortza du, 
Repsol Eguzki bat du 
eta, batez ere, bere 
upategiak nazioko eta 
nazioarteko sari ugari 
jaso ditu, munduko 
onenetakoa baita. 
Bere kartan, 
famatu egin zuten 
plater kutunak eta 
denboraldiaren 
arabera aldatzen 
diren beste plater 
batzuk daude. Hogei 
herrialdetako baino 
gehiagotako milaka 
ardo botilei esker, 
bisitari bakoitzarekin 
konplizitate berezia 
eta paregabea lortzen 
du.

JATE
-TXE
AK



Donostia

San Martin, 12  
20005 Donostia, 
Gipuzkoa
Tel.: (+34) 943 421 240
info@boxsansebastian.com

boxsansebastian.com
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BOX  
San Sebastián

1948az geroztik, 
maisu-maistra 
larrukigileak izan 
dira. Esklusibotasuna, 
dotorezia eta kalitatea 
bilatzen duten premium 
turistek nahitaezko 
hitzordua dute, kalitate 
handiko larrukigintza-
marka aurkituko dute 
BOX San Sebastianen, 
label donostiarrarekin. 
Donostiako 
merkataritzaren klasiko 
honetan, denboraz 
kanpoko estiloko 
bilduma zabal bat eta 
giro berezia aurkituko 
dituzu, eta harrituta 
geldituko zara saltokiko 
unibertso estilistikoaren 
kontzepzioarekin, 
eta arkitektura, 
natura edo paisaia 
donostiarrarekiko 
loturekin. “Aitzindariak 
izan dira jatorriari 
lotutako diseinuari 
balioa ematen”. 
Ekodiseinua, ekonomia 
zirkularra eta 
erantzukizun soziala 
ere badaude saltoki 
abangoardista honetan. 

-
Moda

SALTOKI 
BERE
-ZIAK



Garibay, 12 
20004 Donostia, Gipuzkoa
Tel.: (+34) 943 420 305
info@perfumeriabenegas.com

perfumeriabenegas.com
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Benegas 
lurrin-denda

1908az geroztik maisu-maistra perfumegile, Benegasek munduko marka onenen eta bere marken 
aukeraketa bikaina eskaintzen die bisitariei: Benegas kolonia eta SSirimiri-Donostiako esentzia. 
Kosmetikan eta makillajean preskripziorik onena ematen dute, eta, edertasun-kabinan, larruazal mota 
bakoitzerako tratamendu pertsonalizatuak eskaintzen dituzte. Produktu-barietate handiari esker, 
turistak ziur aurkituko du bere buruarentzako edo senide edo lagunentzako oparirik onena. Aholkurik 
onena, bete-betean asmatzeko.

Donostia
SALTOKI 
BERE
-ZIAK

-
Lurrin-denda



Donostia

Garibai, 3  
20004 Donostia, 
Gipuzkoa

Errekalde zumarkalea, 25   
48009 Bilbo, Bizkaia

Independentzia, 18   
01005 Gasteiz, 
Araba 

Tel.: (+34) 943 397 308
comercial@minimil.es

minimil.es
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Minimil 

New Basque Styleren 
aitzindarietako batek, 
Contxu Uzkudunek, 
minimil sortu zuen 
duela mende erdi 
emakumeentzako 
moda-marka gisa, 
denboraz kanpoko 
estilo soil eta 
dotorearekin. Besteak 
beste, Cristóbal 
Balenciaga sortzailean 
inspiratzen da, eta bere 
jantzi paregabeetan bere 
lurraren eta kulturaren 
izaera islatzen du. 
Gaur egun, Ana eta 
Beatriz Zuaznabar 
alabek espiritu horrekin 
jarraitzen dute, eta 
nazioarteko joerak 
euskal modaren 
sentsibilitatera 
egokitzen dituzte. Hiru 
hiriburuetan daude.

-
Moda

SALTOKI 
BERE
-ZIAK



Donostia

casamunoa.com

Aldamar, 28  
20003 Donostia, Gipuzkoa
Tel.: (+34) 943 422 847
j.munoa@telefonica.net
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Casa Munoa  
bitxi-denda 

1935az geroztik, Casa 
Munoa bitxigintzako 
erreferentea da 
Gipuzkoako 
hiriburuan. Gaur 
egun, hirugarren 
urregileen 
belaunaldiak pieza 
berriak diseinatzen 
eta fabrikatzen 
ditu dendan 
bertan kokatutako 
tailerrean, eta lan 
horretarako duen 
grina du bereizgarri. 
Bertan enkarguzko 
piezak sortzen dira, 
antzinako piezak 
diseinu berriekin 
eraldatzen edo 
zaharberritzen dira, 
eta kalitate handiko 
piezak eskuz egiten 
dira. Esklusibotasuna 
maite dutenentzako 
oparia.

-
Bitxi-denda

SALTOKI 
BERE
-ZIAK



Donostia

Kaimingaintxo Plaza, 1 (portua)   
20003 Donostia, Gipuzkoa
Tel.: (+34) 943 050 764
kaixo@kofradia.eus

kofradia.eus
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Kofradia - 
Itsas Etxea

Kofradia erabat 
sustraitutako 
erakundea izan 
da Donostiako 
Alde Zaharreko 
bizitza sozialean. 
Arrantzaleen 
Kofradia zaharraren 
eraikina eraberritu 
egin zen, eta gaur 
egun, eraikin 
horretan Bizkaiko 
Golkoko baxurako 
arrantzari buruzko 
guztia ezagutzeko 
esperientzia 
eskaintzen 
zaio bisitariari: 
denboraldiak, 
espezieak, datuak, 
teknikak, arteak 
eta arrantzale baten 
bizimodua. Jarduerak 
pertsonalizatzeko, 
egunean 
harrapatutako arraina 
kontsumitzeko eta 
industriak portuan 
bertan ekoitzitako 
kalitate handiko 
kontserbak erosteko 
aukera dago.

-
Gourmet

SALTOKI 
BERE
-ZIAK



 

Carlos Blasco de Imaz, 1  
(portua) 
20003 Donostia 
Gipuzkoa
Tel.: (+34) 943 440 099
info@aquariumss.com

aquariumss.com

76

Donostiako  
Aquariuma

Donostiako Aquariuma munduko onenetakotzat jotzen da. Hitzartutako Premium bisitak eskaintzen 
ditu, ilararik gabe. Gidari aditu batek itsas hondoaren sekretuak erakutsiko dizkizu, eta soilik 
langileak sar daitezen eremu teknikorako atea irekiko dizu. Berrogeialdi-guneak, laborategia, espezie 
desberdinentzako sukaldea eta ezkutuko txokoak bisita daitezke, baita bi solairuetan jendeari irekitako 
32 akuarioak ere.

Donostia
 

-
Kultura

IRADO
-KIZU
NAK



 

Hernani

Jauregi Bailara, 66   
20120 Hernani, Gipuzkoa
Tel.: (+34) 943 355 959
reservas@museochillidaleku.com

museochillidaleku.com
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Museo hau bakarra 
da munduan; 
Eduardo Chillida 
eskultore gipuzkoar 
unibertsalak 
egindako lanak 
baserri baten 
barruan daude, 
eta paisaia berde 
batean uztartuta, 
pagoekin, haritzekin 
eta magnoliekin 
batera, bertan hazi 
direla diruditen 
eskulturak bezain 
sustraituak. Museoak 
premium bisita 
gidatuak eskaintzen 
ditu, eskultorearen 
biloba baten 
eskutik. Esperientzia 
ahaztezina.

Chillida Leku 
museoa-

Kultura

IRADO
-KIZU
NAK



 

La Lasta kirol-portua, 1 
20009 Donostia, 
Minareta kirol-portua, z/g 
20280 Hondarribia
Gipuzkoa
Tel.: (+34) 648 183 037
info@navegavela.com

navegavela.com
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Navegavela

Itsasotik zure helmuga turistikoaren kostaldea ezagutzea, belaontzian edo ontzi 
motordunean, txangoa ahaztezin egingo duten arreta-xehetasunekin, horixe 
da 2000n sortutako Navegavela enpresaren zeregina. Askotariko alokairu-
ontziak ditu, patroidunak edo patroirik gabeak, bidaiarien kopuruari, interes 
turistikoei eta eskatutako kalitate handiari egokituak. Ontziak Donostiako eta 
Hondarribiko kirol-portuetatik ateratzen dira batik bat, eta Bizkaiko kostaldera 
ere iristen dira.

Donostia

-
Nautika

IRADO
-KIZU
NAK



 

Donostia

Kaiko pasealekua, z/g 
20003 Donostia, 
Gipuzkoa
Tel.: (+34) 687 255 661
info@ostartesailing.com   

ostartesailing.com
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Ostarte  
Sailing

Enpresa 2017an 
sortu zen. Sortzaileek 
belaontzian 
nabigatzea maite 
zuten eta historia 
handiko egurrezko 
bi ontzi erosteko 
aukera izan zuten: 
Lucretia (1927) 
eta Tanit (1961). 
Tripulaziodun 
nabigazio-zerbitzua 
eskaintzen dute, 
neurrira egindakoa: 
egunero bi eta 
zortzi ordu 
bitarteko irteerak, 
asteburuak edo aste-
singladurak, bikote 
edo taldeentzat 
beren interesetara 
egokituta: portuetara 
bisitak, ikuspenak, 
estropadak, 
argazkiak, bilerak... 
Oso esperientzia 
esklusibo bat.

-
Nautika

IRADO
-KIZU
NAK
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81

GAS-
TEIZ

Ostatuak /  
Jatetxeak / 
Saltoki bereziak / 
Iradokizunak /



Gasteiz hiribidea, 21   
01008 Gasteiz, 
Araba
Tel.: (+34) 945 134 822
info@restaurantezaldiaran.com 

restaurantezaldiaran.com

82

JATE
-TXE
AK

Gasteizko erdigunean dagoen Zaldiaran jatetxea sormenezko eta goi-
mailako sukaldaritza tradizionaleko platerengatik, sasoiko dastatze-
menuagatik eta parrillako espezialitateagatik nabarmentzen da. 
Zaldiaranek Repsol Gidako Eguzki bat dauka. Mota guztietako ekitaldi eta 
ospakizunetarako gune dotoreak, zabalak eta pribatuak eskaintzen dizkie 
bezero guztiei.

Zaldiaran  
jatetxea

Gasteiz



Gorbea, 8  
01008 Gasteiz, 
Araba
Tel.: (+34) 945 230 009
info@restauranteandere.com 

restauranteandere.com
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JATE
-TXE
AK

Andere luxu gastronomikoaren klasiko bat da 1976az geroztik, eta Michelin 
eta Repsol Gidek gomendatzen dute. Gero eta arrakasta handiagoa zuenez, 
1985ean 200 metro koadroko azalera izatetik 1.000 metro koadrokoa 
izatera igaro zen; hala 350 mahaikiderentzako tokia du, baina kantitateak 
ez du kalitate paregabe hori murriztu. Euskal sukaldaritza tradizionala, 
ongi eguneratua; karta, dastatzeko menua eta parrilla eskaintzen ditu. Giro 
ezberdinak ditu: eguneko jangela, informalagoa den gastrobar bat, neguko 
lorategi estiloko patio estali zoragarri bat eta zenbait areto.

Andere  
jatetxea 

Gasteiz



restaurantezabala.es

Mateo Moraza, 9  
01001 Gasteiz, 
Araba
Tel.: (+34) 945 230 009
info@restaurantezabala.es 
(ez du balio erreserbak 
egiteko)

84

Zabala  
jatetxea

1962az 
geroztik, tokiko 
gastronomiaren 
historia izateaz 
gain, bi mendeko 
antzinatasuna eta 
kobazulo bat dituen 
lokal batean kokatzen 
da. Gaur egun, bere 
eskaintzak tradizioa 
eta abangoardia 
uztartzen ditu, 
eta merkatuko 
produktuak 
erabiltzen ditu, 
hurbilak, ekologikoak 
eta urtarokoak, 
sukaldaritzako 
azken teknikekin 
prestatzeko. Bi 
solairu ditu, eta 
goikoa harrizko 
ganga batez estalita 
dago. Espezialitatea 
kazolatxoetan eta 
txerriari lotutako 
produktuetan. 
Michelin eta Repsol 
gidek gomendatua. 
Karta eta dastatze-
menuak.

Gasteiz
JATE
-TXE
AK



perretxico.es

San Antonio, 3  
01005 Gasteiz, 
Araba
Tel.: (+34) 945 137 221
info@perretxico.es

85

PerretxiCo  
taberna

PerretxiCo oso taberna berezi bat da. Baserri giroko xehetasunak izan arren oso itxura modernoa du, 
eta Michelin Gidaren gomendioa eta Euskadi eta Nafarroako Best Gidaren hiru Eguzkilore lortu ditu. 
Turista guztiak erabat integratzen dira hemen hasiera-hasieratik, xalotasuna eta tokiko tipikotasuna 
ezaugarri dituen giro batean. Pintxoak edo errazioak jateko. Dastatze-menu bat eskaintzen du. Menu 
hori bertan egiten den eta euskal espezialitateetan oinarritzen den sormenezko sukaldaritzaren 
errepaso bat da. Beste auzokide bat bazina bezala sentitzeko eta topa egiteko. 

Gasteiz
JATE
-TXE
AK



Errementari kalea, 18   
01001 Gasteiz, 
Araba
Tel.: (+34) 945 281 396
info@marcadarso.com

marcadarso.com

86

Mar  
Cardaso

Gasteiz
SALTOKI  
BERE
-ZIAK

Larruz egindako 
produktuen diseinua, 
esklusibotasuna, 
kalitatea eta 
pertsonalizazioa da 
saltoki honek egiten 
duen eskaintza 
bereziena. Duela 
hiru hamarkada 
baino gehiagotik 
tailer propioa du. 
Cadarsorentzat, 
sortutako pieza 
bakoitza ez da 
objektu bizigabe bat, 
baizik eta berezko 
arima, bizitza eta 
historia dituen eta 
bokazio iraunkorra 
duen obra bat, 
modaz haraindikoa. 
Bezeroak buruan 
dituen piezak 
diseinatzen eta 
fabrikatzen ditu, 
bezeroak nahi 
dituen kolore- eta 
larru-barietateetan; 
hala, pieza bakoitza 
paregabea da. 

-
Moda



Independentzia, 18  
01005 Gasteiz, 
Araba
Tel.: (+34) 945 232 844
info@perfumeriaibarrondo.com

perfumeriaibarrondo.com

87

Ibarrondo  
bitxi-denda 

Gasteiz
SALTOKI  
BERE
-ZIAK

-
Lurrin-denda

Ibarrondo bitxi-dendaren arrakasta handia familia ekintzaile baten historiatik dator. 1950ean sortu 
zuen Carlos Ibarrondok, merkataritzako nabigazioko kapitain ohiak, Cafés La Brasileña sortu 
ondoren. 1955ean, haren alaba Teresa arduratu zen negozioaz. Teresak Parisera bidaiatu zuen, 
eta handik unean uneko produkturik berritzaileenak ekarri zituen.  2000n, Ibarrondo Kolonia 
merkaturatu zuten. 2003an, Elena bilobak hartu zuen lekukoa, eta, 2010ean, bere Ur Zuria sortu zuen. 
Aukera ugari, mundukoak eta propioak.



Eduardo Dato, 6  
01005 Gasteiz, Araba
Tel.: (+34) 945 231 443
gerencia@confiturasgoya.es

confiturasgoya.es

88

Goya  
konfiturak

1886az geroztik –
gaur egun bosgarren 
belaunaldia arduratzen 
da negozioaz–, Goya 
konfiturak Gasteizen 
ikur dira, baina baita 
Euskadi osoarenak 
ere. “Vasquitos y 
nesquitas” kaxak 
ezinbesteko opariak 
ziren bertakoentzat 
eta bisitarientzat, eta, 
aldi berean, oroigarri 
gisa balio zuten 
kaxan margotutako 
motiboengatik. 
Gaur egun hamaika 
aurkezpen eta 
produktu ditu, 
hala nola trufak, 
turroiak, galleta 
gaziak, laranjadun 
txokolatezko 
makilatxoak... 
Bederatzi saltoki 
Arabako hiriburuan 
eta bana Bilbon, 
Iruñean eta Logroñon.

SALTOKI  
BERE
-ZIAK

-
Gourmet

Gasteiz



Aiztogile kalea, 14   
01001 Gasteiz, 
Araba
Tel.: (+34) 945 255 305
comercial@victofer.com

victofer.com

89

SALTOKI  
BERE
-ZIAK

Victofer nork bere mugak gainditzearen eta lan nekaezinaren adibidea 
da; 2022an lehen mendea beteko du, mugarri bat bere sektorean. Familia 
kontserba-fabrika bateko jabea zen, eta Nafarroako baratzeko produktuen 
kontserbak egiten zituzten artisau erara. Saltokia Arabako hiriburuan jarri 
zuten. Eta Nafarroako kontserba enpresek egin duten bezala, pixkanaka eta 
soseguz handitu egin dute beren eskaintza, eta hamarkadatan ezinbestekoa 
izan da, etxeetan ez ezik, baita Arabako jatetxe ospetsu eta elkarte 
gastronomiko zorrotzetan ere; izan ere, oso kalitate handia du.

-
Gourmet

Victofer  
artisau-kontserbak

Gasteiz



labur.eus/kDFzl

Biosferaren ibilbidea, 4 
01013 Gasteiz, 
Araba
Tel.: (34) 945 254 759
ataria@vitoria-gasteiz.org

90

Ataria

Gasteizko Salburuko 
hezeguneetako 
ekosistema eta 
Interpretazio 
Zentroa ezagutzearen 
esperientzia. Hiriaren 
epizentrotik hiru 
kilometrora, bisita 
gidatuak eskaintzen 
ditu eraikinean 
eta hezeguneetan, 
bertako 
biodibertsitatea eta 
habitat barietatea 
ezagutzeko, anfibio, 
hegazti eta ugaztun 
handi (marrualdia 
urrian) ugari bizi 
baitira. Ibilbide 
gidatuak eta 
oinezkoentzako 
eta bizikletentzako 
ibilbide handiak. 
Prismatikoak, 
bizikletak, buggieak 
eta abar mailegatzen 
dira. Familia 
osoarentzako interes 
handiko bisita 
naturalistikoa.

IRADO
-KIZU
NAK

Gasteiz

-
Natura



Santa Maria kantoia, 3  
01001 Gasteiz, 
Araba
Tel.: (+34) 945 255 135
visitas@catedralvitoria.eus

catedralvitoria.eus
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IRADO
-KIZU
NAK

Uneskok Munduko Ondare izendatutako “Katedral Zaharra” Ken Follett-
en Lurraren Zutabeak eleberriaren inspirazio izan zen. 1150az geroztik 
hiriaren historia da, bai eta hiriaren lehen defentsa-harresiaren parte 
ere. Gaur egungo tenplua XIII. mendekoa da jatorriz. Mendeetan zehar 
elementu berriak gehitu zaizkio. Orain, hiriaren jatorria eta historia ikus 
daitezke bertan, bai indusketetan bai egituretan. Zimenduetatik dorreraino 
bisita daiteke, eta kultura-programazio bizia du, baita haurrentzat ere.

-
Kultura

Santa Maria 
katedrala

Gasteiz



92



93

EUSKAL 
-KOS
TALDEA 

Ostatuak /  
Jatetxeak / 
Saltoki bereziak / 
Iradokizunak /



Basalore XV. mendeko euskal baserri baten egituratik sortu zen. Baserria 
luxuzko etxebizitza esklusibo bihurtu da, eta bertan naturaz eta erabateko 
intimitateaz goza daiteke. 27 hektareako lursail propioa du, bai eta ganadua ere. 
Neurrira prestatutako edozein zerbitzu eskaintzen du, apopiloaren profilaren 
eta lehentasunen arabera. Bizi itzazu “Vive Arbaso” esperientzia esklusiboak 
lehorrean, itsasoan zein airean, Espainiako eta Frantziako eskualde hurbiletan.  
Gehienez hamar pertsonako edukia duen ostatu esklusiboa, Donostiako 
erdigunetik hogei minutura.

Hondarribia

Jaitzubia auzoa, z/g  
20280 Hondarribia, Gipuzkoa
Tel.: (+34) 843 931 420
arbaso@hotelarbaso.com

basalore.es
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Basalore



Zelalieta, 1 
48314 Gautegiz-Arteaga,  
Bizkaia
Tel.: (+34) 946 254 061
etxelaia@etxelaia.com

etxelaia.com
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Oporretako alokairu pribatua eskaintzen duen jauretxea, taldeei zuzendua 
(bi egun gutxienez). Etxelaia bi mende dituen eraikina da, baserri zahar 
baten gainean eraikia eta guztiz eraberritua, antzinako zaporea luxu 
modernoarekin uztartzeko. Zortzi logela, zazpi bainugela, eta igerilekua 
ditu. Urdaibaiko Natur Erreserban dagoenez, inguru horretaz gozatzeko, 
aisialdirako, kiroletarako eta gastronomiarako aukera ugari eskaintzen ditu. 
Horrez gain, otordu-, garbiketa-, sukaldaritza- eta ikuzketa-zerbitzuak 
kontratatzeko aukera dago.

Gauztegiz  
Arteaga

OS
-TA
TUAK

Etxelaia



Kanala auzoa, 19  
48317 Sukarrieta, Bizkaia
Tel.: (+34) 666 680 801
casaruralkanala@gmail.com

casarural-kanala.com
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Idazleak inguruko biztanleekin izan zuen harreman estutik dator euskal 
baserri zahar honen izena. Baserriak energetikoki autosufizienteak diren 
zenbait loft ditu, Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren bihotzean. Leku 
baketsua naturan, edo, nahiago bada, kirol-jarduera lehorrean eta itsasoan, 
eta ingurune gastronomiko paregabea. Ongi hornitutako wellness-zirkuitu 
bat du, estuarioari begira, ikuspegi panoramiko ederrenekin. Benetako 
paradisua zentzumen guztietarako.

Sukarrieta
OS
-TA
TUAK

Hemingway  
Kanala  
landetxea



Askizu auzoa  
20808 Getaria, Gipuzkoa
Tel.: (+34) 943 896 134
info@hoteliturregi.com

hoteliturregi.com

Txakolin-mahastiz inguratuta eta naturan bete-betean, Iturregi baserri 
zaharra zortzi logelako luxuzko boutique-hotel bihurtu dute. Fatxada ederra 
du, leihate zabalekin, Getariako itsasargira eta euskal kostalde osora begira, 
ikuspegi zoragarriekin. Erlaxatzeko, gorputzeko tratamenduak eta masajeak, 
lorategia, terraza estalia eta kanpoko igerilekua ditu. Besteak beste, 
zikloturismo-zerbitzuak, itsasontzi-irteerak, helikopteroa, upategietara 
bisitak eta mendi-ibiliak eskaintzen ditu. Ihesaldi ezin hobea.

Getaria
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Iturregi  
hotela



Hondarribia

Nafarroa Behera, 2  
20280 Hondarribia, Gipuzkoa
Tel.: (+34) 943 569 130
info@villamagalean.com

villamagalean.com
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Villa Magalean 
hotela

Bezero zorrotzenei zuzendua, luxuzko boutique-hotel hau Belle Époque 
garaiko distiran girotuta dago. Etxea xehetasunez beteta dago, eta hirigune 
historikoaren ondoan dago. Bisitariaren erabateko ongizate eta erosotasuna 
helburu dituen espazioa, xehetasun ugariko diseinua, arreta pertsonalizatu 
etengabea, goxoa, beroa eta ekoturismoan aditua. Spa-zerbitzuak, ardandegi 
gastronomikoa, Mahasti jatetxea, tximiniadun irakurketa-gela eta bertatik 
alde egin nahi ez izateko tentazio guztiak ditu. Villa Magalean Espainiako 
boutique-hotel onenetakotzat jotzen da; hala, hainbat sailkapenetan 
sartu da: best hotel Rusticae 2018; El Paísek, 2021ean, puntuaziorik 
onena lortutako hamar hotelen artean sartu zuen; Condé Nast Travelerrek 
bere 2021eko eta 2022ko Gold List zerrendan sartu zuen, Espainiako eta 
Portugaleko ihesaldi-hotel onenen kategorian.

OS
-TA
TUAK



Hondarribia

Mirasoroeta, 1  
20280 Hondarribia, Gipuzkoa
Tel.: (+34) 943 642 789
info@restaurantealameda.net

restaurantealameda.net
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Alameda  
jatetxea

Sukaldarien 
hirugarren 
belaunaldia, eta hogei 
urte Michelin Izar bat 
eta bi Repsol Eguzki 
harro erakusten. Hala 
eta guztiz, jabeek 
establezimenduaren 
berezko “jateko 
etxe” espirituari 
eutsi nahi diote; 
hala, eskualdeko 
errezeta zaharrak 
berreskuratzen 
dituzte, eskualde 
hori paradisu 
gastronomikotzat 
jotzen baitute, 
eta hurbileko eta 
urtaroko produktuen 
aldeko apustua egiten 
dute. Egongelaz gain, 
Alamedak lorategia, 
Bidasoa ibaiaren 
gaineko terraza 
zabala eta taberna 
gastronomikoa ditu. 
Plazer txiki handi bat.

JATE
-TXE
AK



Herrerieta, 2   
20808 Getaria, Gipuzkoa
Tel.: (+34) 943 140 024
reservas@restauranteelkano.com

restauranteelkano.com
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Elkano  
jatetxea

Elkanon, itsasoa da protagonista, bai usainetan bai zaporeetan. 
Pedro Arreguik hasi zuen bidaia hau, parrillari leial, itsasoak eskainitako arrain 
eta itsaskien prestaketa magistralerako bidean. Bidaia hori Aitor semeak eta 
talde zoragarri batek gidatzen dute gaur egun, abangoardiaren horizontera 
begira, etengabe bilakatzen ari den tradiziotik abiatuta. “Plus ultra” horretan, 
txingarra goren bihurtzen da. 
Kritika espezializatuaren eta nazioarteko gastronomia-kazetaritzaren 
aintzatespen zabala jaso du. Michelin Izar bat du, eta hiru Repsol Eguzki. 
Gainera, hamaseigarren postuan dago The World’s 50 Best Restaurants 
zerrendan. 
Planeta Gastrok Elkano, Paisaje Culinario argitaratu zuen. 

Getaria



Aldamar Parkea, 6  
20808 Getaria, Gipuzkoa
Tel.: (+34) 943 008 840
info@ 
cristobalbalenciagameseoa.com

cristobalbalenciagamuseoa.com
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Getaria
IRADO
-KIZU
NAK

Cristobal 
Balenciaga museoa

Jostun handiaren jaioterrian, museo honek Balenciagak goi-mailako 
joskintzaren munduan egindako ibilbidea islatzen du; ibilbide horren 
lehen 20 urteak Gipuzkoan egin zituen eta, ondorengoak, Parisen. Bere 
bilakaera 4.500 piezako baino gehiagoko bilduma bikain batean erakusten 
da –hasierako urteetan egin zituen pieza asko daude–. Museoak bisita 
pertsonalizatuak eskaintzen dizkie premium bezeroei. Bisita horiek adituek 
gidatzen dituzte arratsaldetan, ateak itxi ondoren, bai eta gauetan ere; 
horrez gain, beste arte batzuekin konbinatutako esperientziak eskaintzen 
dira, hala nola musika edo dantza eta arte enogastronomikoak.

-
Kultura



Areatza, z/g  
48620 Plentzia, Bizkaia
Tel.: (+34) 688 638 114
visit@crusoetreasure.com

underwaterwine.com
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Crusoe Treasure 
upategia 

Plentzia
IRADO
-KIZU
NAK

-
Enogastronomia

Esperientzia bereziak maite dituztenentzat, Plentziako badian munduko lehen 
itsaspeko upategia dago; upategi honek erabat errespetatzen du biodibertsitatea. 
Arrezife artifizial batean dago, hogei metroko sakoneran. Bertan, hainbat 
jatorritako ardoak ontzen dituzte. Eskaintzaren barruan sartzen da upategi 
pareraino itsasontziz bidaiatzea eta, ondoren, lehorrean bazkaltzea. Horrez 
gain, partikularki hitzartu behar diren beste jarduera interesgarri batzuk gehitu 
daitezke. Paregabea. Espezialitate guztiak dendan eta online saltzen dira.



Jaitzubia auzoa, 266  
20280 Hondarria, Gipuzkoa
Tel.: (+34) 943 104 060
reservas@hiruzta.com

hiruzta.com

103

IRADO
-KIZU
NAK

Hiruzta  
upategia

Hondarribia historikoan, familia-upategi honek hamazazpi hektarea 
mahastiz inguratutako finka batean egiten ditu txakolinak, bertako mahats-
barietatearekin. Neurrira egindako bisita pribatuak eskaintzen ditu, dastatze 
pertsonalizatuak antolatzen ditu bere txakolinekin, bertako eta sasoiko 
produktuekin egindako pintxoekin lagunduta.
Gainera, eguna biribiltzeko, aukera eskaintzen du bere wine barrean edo 
Sutan erretegian bazkaltzeko; bertan, hurbileko eta sasoiko sukaldaritza 
egiten da, parrilla protagonista dela. Benetako gozamen gomendagarria turista 
enogastronomikoentzat.

Hondarribia

-
Enogastronomia



 

Ortzaika auzoa, 20  
20810 Orio, Gipuzkoa
Tel.: (+34) 943 580 166
info@bodegakatxina.com   

bodegakatxina.com
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Katxiña  
upategia jatetxea

Katxiña upategi eta 
jatetxea (bi Repsol 
Eguzki) Orio 
arrantzale-herrian 
sortu zen 2014an, 
ingurune natural 
pribilegiatu batean. 
Bere mahastietako 
mahatsarekin 
txakolina egiten eta 
gastronomia lantzen 
buru-belarri aritzen 
den familia baten 
bizitza ezagutzeko 
aukera izango dute 
bisitariek. Jatetxea eta 
terraza luxu bat dira, 
xehetasun guztiak 
zainduta daude, eta 
arrainak eta haragiak 
parrillan egiten dira, 
ezin hobeki. Gainera, 
Iñaki Zendoiaren 
egile-sukaldaritzaz 
goza daiteke. 
Dastatze-bisitak ere 
egin daitezke.

Orio
IRADO
-KIZU
NAK

-
Enogastronomia



 

Ola Bidea, Errotaberri  
industrialdea, 
20800 Zarautz, Gipuzkoa
Tel.: (+34) 617 332 813
manterola@inigomanterola.com

inigomanterola.com
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Iñigo  
Manterola

Zarautz
IRADO
-KIZU
NAK

Iñigo Manterola artista polifazetikoa da; bere obra artistikoaren ardatza 
pintura izan zen hasiera batean; beste arte batzuetan zituen ezagutzak 
pinturan aplikatzen zituen. Espazioaren marrazketa, bolumenak, 
mugimendua eta elkarri eragiten dioten lerroak aztertzen ditu, eta horrek 
eragiten dion etengabeko bilakaera artistikoa eskulturara bideratzen 
da, modu naturalean. Oteizaren nolabaiteko eragina du. Bere obra eta 
erakusketak Estatu Batuetan, Emirerrietan, Mexikon, Frantzian eta Suitzan 
zehar ibili dira. Tailerrerako bisitak eta erakusketa aurretiko hitzorduarekin 
soilik.

-
Kultura



RCMA & RSC portua 
Zugazarte etorbidea, 11
48930 Getxo, Bizkaia
Tel.: (+34) 696 496 277
laukarizdos@gmail.com

cantabricoliving.com/laukariz
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Kantauri itsasoa, inoiz bizi izan ez duzun bezala.
Imajinatzen duzu itsasotik bertatik Kantauriko kostaldearen onenaz gozatu 
ahal izatea? Baso berdeak, mendi arrokatsuak, historiaz betetako labarrak, 
bertako gastronomiaren zaporea edo jendearen beroa... Ontziratu zaitez 
Laukarizen, hogeita hiru metroko luxuzko yate zoragarrian. Bizkaiko 
Golkoan zehar esperientzia eta helmuga paregabe eta esklusiboak eskaintzen 
dizkizu. Erosotasun eta xehetasun guztiak dituen itsasontzia, maila goreneko 
bidaia ahaztezin baterako.

IRADO
-KIZU
NAK

GetxoLaukariz
-
Nautika



Hondarribiko kirol-portua  
20280 Hondarribia, Gipuzkoa
Tel.: (+34) 638 515 313
jon@spiritexperiences.com

spiritexperiences.com
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Ezagutu ezazu Euskal Herria beste ikuspegi batetik.
Nabigatu gure luxuzko belaontzian eta gozatu zure zentzumen guztiak 
aktibatuko dituzten esperientzia esklusibo eta erlaxagarriez. Itsasontzian 
bertako historia, tradizioak, paisaiak eta gastronomia ezagutuko dituzu 
nabigatzaile adituen eskutik.
Lehorretik iritsezinak diren kala eta labarrez gozatu ahal izango duzu, edo 
euskal kostalde osoa zeharkatzen duen itsas bidaia bat egin ahal izango 
duzu belaontzi batean. Kostaldeko paisaiez eta herriez maiteminduko zara. 
Eta maitasuna bada kontua, zergatik ez antolatu ezkontza-eske bat espazio 
diskretu eta paregabe batean, zuretzat eta zure bikotekidearentzat bakarrik 
prestatua, ilunabarraren argipean? Edo, agian, ahosabaiak gozatu ditzakezue 
sukaldari batek prestatutako menu batekin, ardoa dastatu bitartean. 
Esperientzia paregabeak biziko dituzu, bakarra zarela sentiaraziko dizuten 
lekuak aurkituko baitituzu euskal kostaldeaz inoiz ez bezala gozatzeko behar 
bezala hornitutako ontzi batean.

HondarribiaSpirit 
Experiences-

Nautika
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Eliz Bailara, 8   
20496 Bidania-Goiatz,  
Gipuzkoa
Tel.: (+34) 943 681 234
info@iriartejauregia.com

iriartejauregia.com
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Iriarte Jauregia 
hotela

Iriarte jauregia Gipuzkoako erdigune geografikoan dago, euskal kulturaren 
izaera puru eta berezkoena gordetzen duen tokietako batean. Hotel 
gastronomiko erakargarrienetako bat da per se eta inguruagatik, erlaxazioa 
eta paisaia ikusgarriak eskaintzen baititu. Ostatuak suite bat, logela 
bikoitzak –deluxe, goi-mailakoa eta klasikoa–, familia-logela eta banakako 
logela ditu. Gastronomiari dagokionez, Bistro jatetxea eta Bailara jatetxea 
ditu. Bailara jatetxeak Repsol Eguzki bat eta Michelinen gomendioa ditu.

Bidania-Goiatz



Boroako San Pedro, 11 
48340 Amorebieta-Etxano,  
Bizkaia
Tel.: (+34) 946 734 747
boroa@boroa.com

boroa.com
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Boroa  
jatetxea

Michelin Izar bat, bi Repsol Eguzki eta Kalitateko Q bat ditu; horrek 
guztiak bertako sukaldaritzaren eta zerbitzuaren berri ematen du. Baina, 
plazer gastronomikoaz gain, Boroa bisitatzea eraikinagatik eta inguruagatik 
da ahaztezina. 1997an inauguratu zen, XV. mendeko baserri batean. 
Antzinako altzariak eta areto pribatu bat ditu, eta ehun urtetik gorako 
haritzez inguratuta dago. Horrez gain, fruta-arboladun baratze bat –bisita 
daiteke–, lorategiak eta zenbait terraza ditu inguruan. Haurrak ongi etorriak 
dira. Selfieak ziurtatuta.

Amorebieta- 
Etxano



San Juan plaza, 1  
48291 Axpe, Bizkaia
Tel.: (+34) 946 583 042
Erreserbak: web formularioa

asadoretxebarri.com
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Etxebarri  
erretegia

XVIII. mendeko baserri batean, Anbotoren azpian, Etxebarri “munduko 
erretegi onenaren” podiumera igotzen da urtero. Bere berezitasunik 
nabarmenenak hauek dira: txingarretan lan egiteko diseinatutako sukaldea, 
egur motak menderatzeko birtuosismo handia, osagai bakoitzaren egosketa-
maila kontrolatzeko polea-sistema burutsua eta jabeak berak asmatutako 
tresnak. Txingarretan erretako angulak antologikoak dira. Michelin Izar bat 
du, hiru Repsol Eguzki eta hirugarren postua The World’s 50 Best Restaurants 
zerrendan. 

Axpe 

JATE
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AK



Iturriotz auzoa, 11  
48141 Dima, Bizkaia
Tel.: (+34) 946 317 215
garena@garena.restaurant

garena.restaurant/es
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Garena  
jatetxea

Urkiola eta Gorbeia mendien inguruko natura basatian dagoen baserri bat 
da. Bere erakargarritasun nagusia (Michelin Izar bat eta Repsol Eguzki 
bat) platerak aurkezteko modua da; mendetako gastronomian erabilitako 
produktuekin sortzen ditu. Garai batean, plater horiek biziraupenekoak 
ziren inguruko biztanleentzat, eta orain Julen Baz sukaldariak goi-
gastronomiara igo ditu. Urruneko iragana gaur egungo gastronomia-luxu 
bihurtzeko.

Dima
JATE
-TXE
AK



Kanpezu

Pilotalekuko Igoera, 46  
01110 Santikurutze Kanpezu,  
Araba
Tel.: (+34) 689 740 370
reservas@arrea.eus

arrea.eus
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Arrea!  
jatetxea

Arrea! jatetxeak bi Repsol Eguzki ditu; horrez gain, Michelin Gidak 
gomendatzen du. Arabako Mendialdeko gastronomiaren ordezkari leiala 
da. Tokiko nortasun, kultura eta kostunbrismoan errotuta, bere eskaintza, 
kalitatez, ingurunera mugatzen du: mendia, ibaia... Bertakoa protagonista 
duen kontzeptu berri bat da, premium turistari eta ohiko bezeroei 
zuzendua: tokiko jendea, mendizaleak eta ikusnahiak. Dastatzeko bi menu, 
sasoiko menua eta karta jangelan, eta mokadutxoa ukuiluan.



Muxika

Zugastieta-Bizkaiko Balkoia 
errepidea, Berroja auzoa
48392 Ajuria, Bizkaia
Tel.: (+34) 944 106 254
txakoli@bodegaberroja.com

bodegaberroja.com
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Berroja  
upategia

Berroja Urdaibaiko 
Biosfera Erreserban 
dago, eta hogeita lau 
hektarea mahastiz 
inguratutako 
txakolin-upategi 
bat baino askoz 
gehiago da. Kokapen 
fisikoak, altitudeak 
eta ikuspegiek, bai 
eta bertako ingurune 
naturalak ere, 
bidea ematen diote 
hainbat esperientzia 
enogastronomiko 
eta sentsorial 
antolatzeko. 
Esperientzia 
horietan erreserbako 
ikuspegi apartek, 
soinuek, usainek 
eta biodibertsitate 
guztiak parte hartzen 
dute. Aretoetan 
dastatzeak eta 
lan-bilerak egin 
daitezke, inguruneko 
gastronomia 
aberatsarekin 
uztartuta. Horrez 
gain, landa- eta kirol-
jarduerak egiten dira.

IRADO
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NAK

-
Enogastronomia



Villabona

Otelarre auzoa, 35  
20150 Villabona, Gipuzkoa
Tel.: (+34) 943 142 709
hika@hikabodega.com

hikabodega.com
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Hika  
upategia

Hika upategia 2016an 
inauguratu zen. 
Getariako Txakolina 
jatorri-deiturako 
txakolin-ekoizlea da, eta 
zazpi hektarea mahastiz 
inguratuta dago. 
Mahastiak estrategikoki 
orientatuta daude 
eko-jasangarri egiten 
dituen mikroklima 
lortzeko. Hori guztia 
erakusten da terrierrera 
egindako bisitetan. 
Halaber, upategiko 
produkzioaren 
metodologia 
diferentziala 
erakusten da, sistema 
abangoardista baitu. 
Gastronomiko By 
Roberto Ruiz jatetxeak 
aukera ematen du 
bisita aukeran dauden 
hiru esperientzia 
gastronomikoetako 
batekin konbinatzeko. 
Azpimarratzekoak dira 
hurbileko produktuaren 
garrantzia eta elaborazio 
soil, labur eta ongi 
gauzatua; horrek balio 
erantsia ematen dio 
kalitatezko produktuari.

IRADO
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-
Enogastronomia



Arriba kalea z/g. 
01118 Urturi, Araba
Tel.: (+34) 945 378 262
gerencia@izkigolf.eus

izkigolf.eus
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Izki  
golf

Urturi
IRADO
-KIZU
NAK

-
Kirola

Severiano 
Ballesterosek Izkiko 
Parke Naturalean 
diseinatutako zelaiak 
hemezortzi zulo ditu 
98 hektareatan eta 
zazpi kilometroko 
ibilbidean. Izki 
Europako hainbat 
txapelketaren egoitza 
izan da. Bertan, natura 
golfaren arkitektura 
berritzailearekin 
uztartzen da: zuloen 
trazadura, mugimendu 
eta aldapa txikiko 
greenak, kale zabalak... 
Eta partidaren 
ondoren, gertu dago 
Arabako Errioxa 
bere upategiekin, 
herri historikoekin 
eta gastronomia 
bikainarekin. Plazer 
uztartuak.



Galdames
IRADO
-KIZU
NAK

Loizaga auzoa  
48191 Galdames, Bizkaia
Tel.: (+34) 672 248 759
info@torreloizaga.com

torreloizaga.com
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Loizaga  
dorrea

Bizkaiko Enkarterri 
eskualde historikoan 
dago Loizaga 
dorrea, XIV. 
mendeko defentsa-
eranskinekin. Miguel 
de la Vía ibilgailu 
bildumagileak 
hamarkadetan 
zehar zaharberritu 
zuen, pazientzia 
handiz. Gaur egun, 
auto klasikoen eta 
zaharren museo bat 
da. 1910 eta 1990 
artean Europan 
egindako Rolls Royce 
modelo guztien 
bilduma oso bakarra 
hartzen du. Horrez 
gain, Miguel de la 
Víaren bilduma 
partikularreko beste 
dozenaka modelo 
ere ikus daitezke. 
Erdi Aroaren eta 
mekanika, artisautza 
eta teknologiaren 
arteko fusioa.

-
Kultura
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ARA
-BA
KO 
ERRIO
-XA
Ostatuak /  
Jatetxeak / 
Saltoki bereziak / 
Iradokizunak  / 



Eltziego

Torrea, 1 
01340 Eltziego, Araba
Tel.: (+34) 945 180 880
reservations.marquesderiscal 
@marriott.com

hotel-marquesderiscal.com
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Marqués  
de Riscal hotela

OS
-TA
TUAK

Frank Gehry arkitektoa Arabako Errioxaren bihotzera etorri zen, eta Jatorri 
Deitura Kalifikatua duten ehun urtetik gorako upeltegien estetika goitik 
behera aldatu zuen, titaniozko ur-jauzi bereizgarriekin. Hotela Marriott 
International-A Luxury Collection enpresak kudeatzen du. Luxuaren, artearen, 
diseinuaren, ardoaren eta gastronomiaren bilduma filosofiko bat da, bai eta 
bertako biztanleen izaera irmoaren irudikapena ere. Jatetxe bat du Michelin Izar 
batekin, bai eta upategia, ardotegia eta Spa Vinothérapie® Caudalie Marqués de 
Riscal esklusiboa ere. Hotel paregabea.



Konstituzioa, 12  
01307 Samaniego, Araba
Tel.: (+34) 945 660 000
reservas@ 
palaciodesamaniego.com

palaciodesamaniego.com

Samaniego

123

OS
-TA
TUAK

Rothschild & Vega Sicilia-ren Benjamin upategian familiak egindako 
inbertsioaren osagarri, Rothschildarrek XVIII. mendeko jauregitxo bat 
erosi zuten. Jauregitxo hori monumentu historiko gisa katalogatua dago 
(harlanduzko fatxada du, bai eta armarria ere), eta luxuzko hotel bihurtu dute; 
hala, zazpi suite ditu eta bi logela bikoitz. Bertako jatetxean euskal eta frantses 
sukaldaritza egiten da. Horrez gain, bilera-areto bat, barruko lorategia, terraza 
eta igerilekua ditu. Luxua Arabako Errioxako ardo handiak ematen dituzten 
mahasti zabalen artean.

Palacio de 
Samaniego hotela



Eltziego

Torrea, 1 
01340 Eltziego, Araba
Tel.: (+34) 945 180 888
reservations.marquesderiscal 
@luxurycollection.com

restaurantemarquesderiscal.com
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Marqués de Riscal 
hoteleko jatetxe 
nagusia da. Eraikina 
Frank Gehry-k 
diseinatu zuen, 
titaniozko xaflekin. 
Xafla horien irisazioek 
ardoari gorazarre 
egiten diote. Francis 
Paniego da sukaldaria. 
Haren sukaldaritza, 
tradizioaren eta 
modernitatearen 
konbinazio perfektua 
da. Horri esker, 
Marques de Riscal 
hoteleko jatetxeak 
Michelin Izar bat eta 
bi Repsol Eguzki ditu. 
Kartak eta dastatzeko 
menuek ongi 
erakusten dute bere 
etengabeko bilakaera 
berritasunaren eta 
bikaintasunaren bila, 
euskal eta errioxar 
sukaldaritzan 
oinarrituta eta 
Arabako mendilerroan 
inspiratuta.

JATE
-TXE
AK

Marqués  
de Riscal  
jatetxea



Gasteiz-Logroño errepidea,  
53. km 
01307 Samaniego, Araba
Tel.: (+34) 945 609 420
mail@bodegasbaigorri.com

bodegasbaigorri.com
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Baigorri  
upategia 

Samaniego
IRADO
-KIZU
NAK

-
Enogastronomia

Iñaki Aspiazu arkitektoaren upategi ikusgarri eta modernoa; solairu bat du 
gainazalean eta beste zazpi lurpean, gardenak eta didaktikoak bisitariarentzat; 
izan ere, bisitariek aukera dute grabitate hutsez lortzen diren eta Errioxako 
Jatorri Deitura Kalifikatua duten saldak egiteko prozesua jarraitzeko. Mahatsak 
oso-osorik iristen dira hartzidurara, eta prozedura upategiaren barrualdetik 
eta ekologikoki jasangarriak diren mahastietatik egindako bisita gidatuetan 
azaltzen da. Ardo-dastatzeak eskaintzen dituzte aperitiboarekin, eta dastatzeko 
menuak jatetxean; aurretik erreserba egin behar da. Ikuspegi bikainak.



Torrea, 1 
01340 Eltziego, Araba
Tel.: (+34) 945 180 888
reservations.marquesderiscal 
@marriott.com

marquesderiscal.com

Eltziego

126

IRADO
-KIZU
NAK

Marqués  
de Riscal  
upategia
Ezinbesteko esperientzia Arabako Errioxako mahastizaintzaren eta 
ardogintzaren historia ezagutzeko. Marqués de Riscal upategia, 1858an 
sortua, historia bera da. Arabako lehen upategia izan zen. 1862an, 
botilaratutako lehen Errioxako ardoa ekoitzi zuen. “La Botellería” museo 
historikoa da; bertan, 130.000 botilatan, uzta guztiak daude jasota, 
lehendabizikotik gaur arterainokoak. Mahastiak eta upategia munduko 
bigarren onenak eta Europako lehenak izendatu zituzten 2021ean. 
Ardoaren Hiriak upategiaren bilakaera erakusten du, eta bisitekin batera 
hainbat dastatze egiten dira.

-
Enogastronomia



La Hoya bidea, z/g  
01300 Guardia, Araba
Tel.: (+34) 945 600 640
visitas.ysios@pernod-ricard.com

bodegasysios.com
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Ysios  
upategia
Arabako Errioxaren bihotzean, Ysios boutique upategiaren silueta harrigarria 
nabarmentzen da. Santiago Calatravak diseinatu zuen 2001ean, inguruko 
paisaiarekin bat etorriz. Ikuspegi abangoardistarekin eta tradizioarekiko errespetu 
osoz egiten ditu ardoak gure eskualdearen berezitasuna adierazteko. Ardo horiek 
lursail paregabeetako mahatsarekin egiten dira; lursail horietako batzuek ehun 
urtetik gora dituzte.
Bisitarientzako esperientziei dagokienez, Ysiosek premium jarduerak eta bisitak 
eskaintzen ditu, eta wine bar bat du, bertako ardoez eta aperitiboez gozatu ahal 
izateko.

Guardia
IRADO
-KIZU
NAK

-
Enogastronomia
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PRE
MIUM 
ZER
BITZU
-AK 



autoseladio.com

Novia Salcedo, 36 etxabea 
48012 Bilbo, Bizkaia
Tel.: (+34) 94 427 16 34 
24 ordu (+34) 619 26 76 96
clientes@autoseladio.com
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BilboEladio  
autoak

GA 
RRAI 
-OA

Autos Eladiok aireportutik jasotzeko zerbitzuak eskaintzen ditu, baita turismo 
eta negozio bisitak ere. Zerbitzu horietan, garrantzitsuena puntualtasuna eta 
diskrezioa dira. Horretarako, gidari-talde profesional bat eta lau eta zazpi 
plazako Mercedes ibilgailuak ditu, gama altukoak.



Donostiako aireportua 
20280 Hondarribia, Gipuzkoa
Tel.: (+34) 629 685 040
info@basquehelicopters.com

basquehelicopters.com
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HondarribiaBasque 
Helicopters

GA 
RRAI 
-OA

Konpainia helikopteroz egiten diren ibilbide panoramiko, turistiko eta 
gastronomikoetan eta aerotaxi-zerbitzuan espezializatuta dago; bezeroari 
malgutasun osoa eskaintzen zaio. Bazkariak hitzartu ditzakete Michelin izardun 
jatetxeetan, edo bisitak Errioxako, Ribera del Duero edo Bordeleko upategietan; 
horrez gain, paraxutismo saioak, bisitak Espainia, Frantzia eta Andorrako 
finka pribatuetara edo grabazio eta argazki lanak egiten dituzte. Robinson 44 
(pilotua eta hiru bidaiari) eta Bell 206 (pilotua eta lau bidaiari). Biek 560 km-
ko autonomia dute. Joan-etorri azkarrak egiteko irtenbiderik onena.



basqueluxury.com/privatejet

Gasteizko aireportua   
01196 Gasteiz, 
Araba
Tel.: (34) 945 163 670
nordjet@nordjet.es
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GasteizBasque Luxury 
NordJet
Konpainiak enpresentzako eta partikularrentzako abiazio-zerbitzua eskaintzen 
du. Euskadi eta Europaren edo Afrika iparraldearen arteko lotura zuzena, 
geldialdirik gabe. CESSNAren Citation Excel aireontzi batekin egiten du 
lan. Aireontzi horrek 3.056 kilometroko irismena du. Bainugela, sotoa, 
entretenimendu-pantailak, anbulantzia moduan konfiguratzeko aukera 
(ohatila), cateringa, satelite bidezko telefonoa eta ontzian laguntzailea izateko 
aukera ditu. Zortzi bidaiari eta bi tripulatzailerentzat prestatua, 802 kilometro 
orduko abiadura hartzen du gurutzaldi-abiaduran. Bileretarako eserleku 
biragarriak.

GA 
RRAI 
-OA



basqueluxury.com/travel

Portuetxe 63, etxabea 
20018 Donostia, Gipuzkoa
Tel.: (+34) 662 551 213
travel@basqueluxury.com
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DonostiaBasque Luxury 
Travel Service

GA 
RRAI 
-OA

Basque Luxury Travel Service luxu handiko eta gidaridun ibilgailuetan 
bidaiariak garraiatzeko zerbitzu esklusiboa da. Zerbitzu honek bikaintasuna 
du arautzat. Euskal Autonomia Erkidegoan zehar mugitzeko modu berri bat; 
enpresen eta bisitarien eskura jartzen du eskualdeko gama altuko ibilgailu-flota 
onena, hogei urte baino gehiagoko esperientzia duten profesionalek gidatua. 
Honako hauek osatzen dute Basque Luxury Travel Service-en flota: bataila 
luzeko eta S klaseko Mercedes Benz autoek, lau bidaiarirentzako edukierarekin, 
eta V klaseko ibilgailuek, zazpi bidaiarirentzako edukierarekin.



Donostia Ibilbidea, 124 
20115 Astigarraga, Gipuzkoa
Tel.: (+34) 943 102 737
info@talurluxurycars.com

talurluxurycars.com
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AstigarragaTalur  
Luxury Cars
Gidaridun luxuzko ibilgailuen enpresa hau irtenbide ezin hobea da 
bisitarientzat, ibilgailu bat nahierara izango baitute aireportura edo tren-
geltokira iristen direnetik bueltan itzultzen diren arte. Gidariek oso ondo 
ezagutzen dute lurraldea, eta horrek balioa eransten dio zerbitzuari. Oso flota 
zabala du, taldeentzat ere egokia dena. Hori dela eta, behar guztiei erantzuten 
die: ibilbide turistiko gidatuak, irteera enogastronomikoak edo, hala eskatuz 
gero, etengabeko arreta, bezeroak Euskadin egingo duen egonaldi osoan. 
Bezeroentzako erabateko malgutasunarekin. 

GA 
RRAI 
-OA



spaincollection.com

Rodríguez Arias, 6 – 6.   
48008 Bilbo, Bizkaia
Tel.: (+34) 656 798 318
abene@spaincollection.com
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Bilbo
DESTINATION 
MANAGE 
-MENT  
COMPANY

Spain  
Collection
Spain Collection modako Premium marketako bat da. Euskadin du 
egoitza, eta eskualde hau du jomugarik gogokoena, ez bakarrik bidaiari 
zorrotzenei eskaintzen dien luxuagatik, baita sortzen dituen esperientzien 
benetakotasunagatik ere. Sofistikatua da eta ezarritakoa urratzen du; 
bere helburua zera da, bezeroek “sekulako bidaia” esan beharrean, “Spain 
Collectionekin egindako bidaia” esatea. Bertako profesionalek, adituek 
eta markaren eta Euskadiren zale amorratuek, bisitari bakoitzaren neurrira 
egindako Premium Esperientziak sortzen dituzte. Esperientzia horiei tokiko 
ohituren benetakotasuna eta bizipena ematen diete, eta, horrela, Euskadiko 
egonaldia amets, pasio eta, azken batean, zorion bihurtzen dute. 






