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Land

Gorantz zabalduz

Pedro Arrupe pasabidea eta Iberdrola dorrea

Bizkaia sustraiak tradizioan dituen mosaiko berezia da 
eta Bilbao, berriz, bisitariak txundituta uzten dituen hiri 
modernoa.

Bilbao bere "botxo" naturalaren barruan dago eta gorantz 
zabaltzen da agertoki kosmopolita batean, hiriaren hasiera-
ko Alde Zaharrarekin elkarbizitzan.                        
Kontrastez beteta, gozamena da ber-
tatik paseatzea, baina baita, besteak 
beste, birmoldaketaren gakoak aurki-
tu diren arte hiriaren nortasuna eraiki 
duten toki eta eraikin enblematikoak 
bisitatzea ere.
Inguruko herriak, bai marinelenak bai 
barrualdekoak, historiaz beteta daude 
eta hurbiltzen direnek atseginez goza-
tzen duten xarma naturala dute.
Jateari dagokionez, gauza bera ger-
tatzen da: mundu osoan ezaguna den 
euskal sukaldaritzak hartaz gozatu 
nahi duten bisitariak erakartzen ditu 
etengabe.  
Kirol tipikoei dagokienez, pilota-parti-
du on batera edo traineru estropade-
tara joatea gomendatzen dizugu.
Esperientzia berriak probatu nahi iza-
nez gero, bisitariak era guztietakoak ditu, inor ez dadin be-
netakoenak eta nortasun handienekoak bizi gabe geratu.
Izaera hori hainbat alderditan ikus daiteke, esate baterako, 
artisautzan, bertako produktuekin batera gourmet bikainen 
eskaintza ere sartzen baita.
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Serra, Chillida, Oteiza edo 
Cristina Iglesiasen eskulturekin 
batera, besteak beste, Saura, 
Kiefer, Barceló, Tàpies, Schnabel 
edo Warholen margolanak ikus 
daitezke. Testuinguru honetan, 
arte garaikidearen onenaz 
gozatuko duzu.

Hunkitu egingo zaitu BISITATZEAK

Guggenheim Bilbao

KANPOTIK
artea

BARRUTIK
artea

Puppy

G
uggenheim Bilbao” efektuak eman dio 
hiriari nazioarteko ospea eta birmolda-
ketaren ardatz bihurtu du. Frank Gehry 
arkitektoaren lanak ez du inor interesik 

gabe uzten. Museoaren aurrean kokatuta, Jeff 
Konsen Puppy txakur atsegina hiriaren maskota 
bihurtu da.

Handik oso hurbil, Bilboko Arte Ederren Mu-
seoak 100 urte bete ditu eta, bere erakusketen 
kalitatearen adierazgarri, hamar mila piezatik 
gorako ondare-multzo bat du ikusgai. Antzinako 
artea, arte modernoa eta arte garaikidea bildu 
dira hemen, Espainiako eta Flandriako eskole-
tako margolanekin eta euskal artisten bilduma 
garrantzitsuenarekin batera.

Museoei buruzko informazio gehiago 66. orrial-
dean.

Arte Ederren Museoa

Land

“
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Gaur
egungo

Alhondiga Bi lbao

H
iriaren arkitektura berriak benetan aban-
goardiakoa den agertokia diseinatu du. Gaur 
egungo Bilbok ahalegin handia egin du hiria 
"artea gurtzeko" gune bihurtzeko eta, horrela, 

munduko arkitekto garrantzitsuenak bildu ditu. Zu-
biek, metroak, pasealekuek eta eraikinek, publikoak 
zein pribatuak izan... Ezerk ez gaitu interesik gabe 
uzten.

Kosmopolita: hiri berria 
definitzen duen terminoa

1909an ardo-biltegi handi gisa sortua, gaur egun 
balio anitzeko kultur-etxe txundigarria da. Atarian 43 
zutabe ditu, Philippe Starckek pentsatu eta Lorenzo 
Baraldik gauzatutakoak. Motibo txinatarrak, Erdi 
Arokoak, neoklasikoak, etab. dituzte eta hainbat 
materialez eginda daude: marmola, harria, zeramika, 
adreilua, egurra, brontzea... gizateriaren historian 
zehar murgilduz.

BIlBAo

Fosteritoa

www.alhondigabilbao.com

A 
GooD 
IDEA!

Ba al zenekien Bilboko metroaren ahoei 
"fosterito" deitzen dietela, beren sortzaile Sir 
Norman Fosterren omenez? San Mames

Bilboko Alhondiga, Ricardo Bastidarena, Philippe Starckek birgaitua

Guggenheim Bilbao museoa, Frank O. Gehryrena

Euskalduna jauregia eta Plaza Bizkaia eraikina, Federico Soriano eta 

Dolores Palaciosenak

Bilboko metroa, Norman Fosterrena

Bilboko Nazioarteko Aireportua "La Paloma" eta 

Zubizuri zubia, Santiago Calatravarenak

Artklass eraikina, Robert Krier eta Marc Breitmanena

Iberdrola dorrea, César Pellirena

Isozaki dorreak, Arata Isozakirenak

Euskadi plaza, Diana Balmorirena

Deustuko Unibertsitateko liburutegia, Rafael Moneorena

Euskal Herriko Unibertsitatearen areto nagusia, Álvaro Sizarena

Osakidetza eraikina, Coll Barreurena

San Mames futbol-zelaia, César Azkáraterena

BILBAO ARKITEKTURAREN 
MUNDUKO KATALOGOAN

Zubizuri zubia eta Isozaki dorreak

Hunkitu egingo zaitu

BISITATZEAKLand
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A l d u n d i a r e n  J a u r e g i a

Konkordia geltokia

Dotoretasuna eta 
klasizismoa

Konkordia geltokia estilo modernistako eraikin bitxia 
da, 1902an eraikia. Eraikinaren fatxada Belle Époque 
garaiko Bilboren ondare adierazgarrienetako bat da 
eta, bertan, arrosa-leihoa nabarmentzen da.

"Konkordia" izena bere kokalekutik datorkio, akor-
dioan amaitu zen bilera jendetsu baten lekuko izan 
ziren pabilioi batzuen egoitza izan baitzen.

Kale Nagusiaren lehen zatian, Aldundiaren Jau-
regia, XIX. mende-amaierakoa, Bizkaiko «eklek-
tizismo alfontsotarraren lan gorenetako bat» da.

Estilo historiko ezberdinetako elementuak balia-
tzen ditu, fatxaden konposizioari eta ornamen-
tazio-aberastasunari garrantzi handia emanez, 
kanpoaldean (diamante-puntaz landutako har-
landua) nahiz barrualdean ikus daitekeenez.

Bereziki aipatzekoa da Tronuaren Aretoa, Jose 
Echenagusia Errazquin artistaren bi freskore-
kin: “Foruen zin-egitea” eta “Oinaztarren eta 
ganboatarren bakegintza” 

Diotenez, Miguel 
Mendizabalek, 
eraikinaren eta bertan 
zegoen Tigre markako 
transmisio-uhalak 
egiteko fabrikaren 
jabea zenak, liskarra 
izan zuen Bilboko 
burgesiarekin. 
Horregatik 
eskatu zion bere 
diseinatzaile 
Lucariniri piztiak 
Indautxu aldera 
begiratzeko, orro 
eginez.

U d a l e t x e a

Deustuko Unibertsitatea

O
ndo begiratzen baduzu, Bilboko Zabalguneak 
biak elkartzen ditu, burges-bokazioa eta goi
-mailako etxebizitzak erakutsiz Kale Nagusian, 
hala nola, Sota eta Lezama-Legizamon erai-

kinak. Era berean,Txabarri Jauregia, Moyua plazan, 
garaiko hazkunde ekonomikoaren adibide ona da, eta 
aniztasunaren adierazle dugu Montero etxea, esteti-
ka modernistakoa. Campos Elíseos antzokia da Eus-
kal Herrian arkitektura horren erreferentzia, Darroquy 
euskaldun frantsesaren fatxadarekin, dekorazioan abe-
ratsa. 

Betiko hiriaren adierazgarri, Arriaga antzoki neobarro-
koa ere badago, XIX. mendearen amaierakoa. 
Pixka bat aurrerago, udaletxeak bere izaera enblema-
tikoa adierazten du Bilkuren Aretoan eta Areto Arabiar 
zoragarrian. Futbola gustatzen bazaizu, estilo neoeus-
kaldunaren eraikin adierazgarri bat Athletic klubaren 
egoitza da, Ibaigane jauregian. Kultura nahiago badu-
zu, Guggenheim Bilbao museoaren aurrean Deustuko 
Unibertsitatea dago, jakituriaren hedapen-gunea eta 
Bilbao Handiaren garapenean lagundu duen egoitza.

BIlBAo
BETIKO

Hunkitu egingo zaitu

BISITATZEAKLand
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Alde Zaharra
inoiz baino biziagoa

Done Jakue katedrala

Plaza Berria

Bilboren sorburu den monumentu
-multzoan barrena ibiltzearen xarma

M
onumentu historiko-artistiko izendatua, Bilboko Alde 
Zaharrean (jendeak "zazpi kaleak" deitzen diona) 
ibiltzen zarenean, duela 700 urte baino gehiago hiria-
ren historia sortzen hasi ziren kaleetan murgilduko 

zara. Honako hauek ezinbestekoak dira: Done Jakue katedrala, 
hiribilduko zaindariaren izena hartu duena; Plaza Berria, lehe-
na eta nortasun handienekoa; Mallonako galtzadak, Bizkaiko 
zaindari Begoñako basilikaraino eramango zaituztenak, 311 
eskailera-maila igo ondoren; San Anton eliza, Bilboren arma-
rria integratuta duen zubiarekin; Erriberako merkatua, azalera 
estali handiena duen Europako merkatua; Areatzako lorategiak, 
horrela deituak harea-kantitate handia izateagatik ontziek hon-
doa jotzen zuten lekuan; Arriaga antzoki enblematikoa...   

Alde Zaharraren bihotzean, hiri-
bildua sortu zen lekuan, pintxoak 
jateko eta txikitoak hartzeko giro 
alaia dago. Ondareak, gastrono-
miak eta bertako 400 dendatan 
baino gehiagotan erosketak egi-
teak askorako ematen dute.
Historian barrena ibilaldia, xar-
maz beteriko establezimendu es-
pezializatuekin.

A 
GooD 
IDEA!

Plaza Berria

Hunkitu egingo zaitu

BISITATZEAKLand
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BIZKAIKo 
 bi ERTzaK ELKaRTUz

Portugalete Aixerrota (Getxo)

A 
GooD 
IDEA!

Eiffel dorrean inspiratutako burdinaz-
ko bere egiturak aho zabalik uzten gaitu 
oraindik, eta, gainera, itsasadarraren bi 
ertzak lotzen ditu Portugalete eta Aree-
ta (Getxo) parean, itsasadarraren ahoan. 
2006an, UNESCOk gizateriaren ondare 
izendatu zuen. Bertako txalupan edo goi-
ko aldetik oinez zeharkatuz gero, ikuspe-
gi ederrez gozatuko duzu.

B
este garai batean, itsasadarraren ertzak, Bilbotik 
kanpo, ez ziren gaur egungoak, eta ezkerraldean, 
zehazki Barakaldon eta Sestaon, metatzen zen 
zonaldeko zama handiko industria guztia. 

Hiriburuan, eta itsasadar osoan zehar, irakiten ari zen 
jarduera guztiak, gaur egun, eszenatoki guztiz berritu 
bati utzi dio lekua, garapen ekonomikoa konbinatuz biz-
tanleen eta bisitarien gozamenerako diseinatutako aisia
-leku ugarirekin. Bestelako udalerrien artean, Portugale-
te edo Santurtzi dira berrikuntza horren adibide.

Ezkerraldea, 
industriatik eta 
lanetik berrikuntzara

Eskuinaldea, Bilboren kanpoaldean, beti 
izan da bizitegietarako leku; horren adie-
razgarri dira garatzen ari zen burgesiak 
itsasadarrean zehar eraiki zituen eraikin 
zoragarriak. 

Horren adibide onak dira Getxoko hainbat 
udalerri, hala nola, Areeta, Neguri eta Al-
gorta.

Eskuinaldearen
izaera dotorea

Hunkitu egingo zaitu

BISITATZEAKLand
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Ondarroa

bustitako ondare aberatsa
ItsAsoAK

Gernikako Juntetxea. Aurrean 
duen arbola euskaldunen 
nortasunaren ardatz nagusia da. 
Estilo neoklasikokoa da eta bertan 
biltzen dira, gaur egun, Bizkaiko 
Batzar Nagusiak. Merezi du bisita 
gidatua egitea.

MUndaKa

bERMEo

baKioaRMinTza

SoPELa

gETXo

PLEnTzia

LEKEiTio

ondaRRoa

PoRTUgaLETE

SanTURTzi

ziERbEna

ELanTXobE

Ea

biLbao

MUSKiz

goRLiz

gERniKa-LUMo

ibaRRangELUbaRRiKa

Ondarroa. Bertako zubi 
zaharrak, antzinako 

Arrantzale Kofradiak eta 
Andra Mariaren elizak 

dotorezia ematen diote 
antzinako ibai-portuari. 

Artibairen bokalean, Santiago 
Calatravaren zubiak

itsasoari diosala egiten dio.

Lekeitioko Andre Mariaren 
elizako erretaula XVI. 
mendearen hasieran eraikia, 
penintsulako hirugarren 
erretaula gotiko zizelkatu 
handiena du. Bertan, Andre 
Mariaren bizitzako eszenak 
irudikatzen ditu, erdian XIV. 
mendeko Andre Maria duela.

Santurtzi. Bertako arrantza-jarduera 
handiak itzala uzten du portu 
ospetsuan eta erreferentzia gisa beti 
itsasoa duten biztanleengan.

Algortako 
portu zaharra 
Arrantza-portuen 
benetako estiloari 
eusten dion Getxoko 
auzo txikia; egitura 
gorri, urdin eta berdeez 
apaindua eta giro 
ezin hobea bertako 
tabernetan eta kaleko 
mahaietan.

Bilbao. Itsasadarrak 
bitan banatzen du eta 
hiri enblematiko bihurtu 
da, abangoardiako 
ondare arkitektonikoa 
eta tradizioa erabateko 
harmonian uztartzen 
dituena. 

Gernika

Lekeitio

Ondarroa

B i l b a o

Santurtzi

Algorta

Marinel-giroa ez da kostako herriek duten era-
kargarri bakarra, zaporez beteriko bertako alde 
zaharrez gain, aberastasun monumental handi-
ko altxorrak ere bai baitituzte. 

SESTao

Bizkaiko 
Zubiaren 50 m-ko 
altuerako gaineko 
pasabidera 
igotzen bazara, 
itsasadarraren 
bokalearen 
aparteko 
ikuspegia izango 
duzu. 

A 
GooD 
IDEA!

Ikuspegia zoragarria da. 
Gaztelugatxeko Doniene 
harkaitza itsasoan sartzen 
da, Bakio eta Bermeo ar-
tean. Bizkaiko enblemati-
koenetako bat da eta, beraz, 
bisitatuenetako bat ere bai. 
Donieneko baselizara igo 
beharra dago. Jakin zerga-
tik...

B i z k a i k o  Z u b i a

Gaztelugatxeko
Doniene

Unescok biosfera-erreserba gisa kalifikatua, Ur-
daibai Bizkaiko kostako ingururik ederrenetako 
bat eta ekologikoki interesgarrienetako bat da. 
Ibilbide gidatu bat egin daiteke, oinez edo itsa-
sontzian, bertan bizi diren askotariko hegaztiak 
ikusteko. Garaiaren arabera, 200 espezie baino 
gehiago ikus daitezke, urtero migrazio-bidaian pa-
satzen diren bitartean.

Urdaibai

Hunkitu egingo zaitu

BISITATZEAKLand
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Euskotren

Urdaibai
Biosfera Erreserba

U
rdaibaiko estuarioa Oka ibaia-
ren bokalean sortutako eremu 
naturala da. Ekologikoki oso 
aberatsa denez, Unescok bios-

fera-erreserba izendatu du eta Natura 
Sarean sartu da. Oso eremu garrantzi-
tsua da hegazti migratzaileek atseden 
hartzeko; Urdaibai Bird Center zentro-
tik ikusi ahal izango dituzu.

Paisaia ugari biltzen dira bertan: itsa-
soa, altuera txikiko mendiak, hareatzak, 
marea jaistean sortzen diren padurak 
eta, nola ez, hondartza bikain ederrak 
(esate baterako, Laga eta Laida) edo 
senadi txikiak (besteak beste, Antzo-
ras, Lapatza edo Aritxatxu). San Pedro 
Atxarreko behatokira igo eta ikuspe-
giaz gozatu besterik ez duzu.

www.busturialdeaurdaibai.com

Mundaka

Urdaibai A 
GooD 
IDEA!

www.turismourdaibai.com

Gernikatik Bermeora
Trenez

Historiaurreaz geroztik 
bizileku
Estuarioak 230 km2-ko azalera eta 20 kilometro-
ko luzera du eta bertan aurkitutako arrastoek his-
toriaurreaz geroztik bizileku izan dela frogatzen 
dute; horren adibide ditugu Santimamiñeko koba 
ikusgarria, labar pinturekin, eta Foruko nekropolia.

Urdaibaiko natura zirraragarria ezagutu nahi badu-
zu, bisitatu Busturiako Madariaga dorrea, Euskadi-
ko Biodibertsitatearen Zentroaren kokalekua.

www.torremadariaga.net

Matxitxakoko itsasargia

Eseri leihoaren ondoan eta egon gertu paisaia paregabeaz 
gozatzeko: lezkadiak, padurak, itsasbeheraren ondoren 
geratzen den lohia, Oka ibaiko meandroak... Eta, zeruan, 
hainbat hegazti hegan: basahateak, ahate mokozabalak, txi-
linportak, koartza hauskarak, mokozabalak, arrano arran-
tzaleak eta baita klima hobearen bila honaino etortzen diren 
Eskandinaviako antzarak ere. Ikusiko duzu, paradisua exis-
titzen da.

Madariaga dorrea

Santimamiñe

Hunkitu egingo zaitu

BISITATZEAKLand
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Gernika

G e r n i k a k o  J u n t e t x e a

Bakearen sinboloa, euskaldunen sinboloa

Juntetxearen bihotzean 
zaude... Haritz honen 
azpian batzarkideak 
biltzen ziren eta Bizkaiko 
jaurerriaren batzarrak 
egiten ziren. Benetako 
sinboloa da eta haritza 
herriko arbola bihurtu du.

H
erri honen ariman murgiltzeko modu bat 
Gernikako Juntetxea bisitatzea da, esanahi 
politiko handiko monumentu-multzoa, Erdi 
Arotik Bizkaiko jaurerriko batzarkideen to-

paleku izan baita.

Gaur egungo eraikin neoklasikoak eliza- eta parla-
mentu-funtzioak elkartzen ditu. Ibilbidean, Batzar 
Aretoa ikusiko duzu, Bizkaiko Batzar Nagusien bilku-
rak egiten diren lekua. Aipatzekoa da beirate bikaina; 
bertan, Bizkaiaren alegoria bat dago, arbolarekin eta 
foruekin (lege zaharra). Bizkaiko lurraldeak irudika-
tzeko, eraikin enblematikoenak eta Bizkaiko abe-
rastasun-iturriak ageri dira: meatzaritza, industria, 
arrantza, nekazaritza...

Zoritxarrez, 1937ko apirilean, Gerra Zibilean, herria 
bonbardatu zuten eta kalte handiak izan zituen. Ger-
takari historiko horretan oinarrituta, herri indartsu 
bat sortu da, bakea eta euskaldunen askatasuna nor-
tasun-adierazle gisa dituena. 

A 
GooD 
IDEA!

Hunkitu egingo zaitu

BISITATZEAKLand
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Durango

Ondare-aberastasuna gustuko ba-
duzu, Bizkaiaren barrualdea histo-
riaz beteta dago eta bisitatu beha-
rreko hainbat gune eskaintzen 
dituen aukera interesgarria da. Balio 
monumentalari ingurunearen eder-
tasuna gehitzen zaio; geografia ho-
netan naturaren erabateko dotore-
zia ikus daiteke.

Monumentu- 
ondarea
nAturAZ  
InGurAtuA 

Durangok monumentu-ondare abera-
tsa du; nabarmentzekoa da alde zaha-
rra, Erdi Aroko egitura duena. 

Aipatu beharrekoak dira Santa Ana 
arkua, Uribarriko Andra Mari eliza eta 
Kurutziagako gurutzea, XV. mendea-

ren amaierakoa, Kurutzesantu mu-
seoan ikus daitekeen objektu bikaina.
Elorrion jauregiak, armarridun 
etxeak, estela aurrekristauak eta gu-
rutzadurak nabarmentzen dira. Aipa-
tzekoak dira, halaber, Argiñetako ne-
kropolia, Sortzez Garbiaren basilika 
eta Berrio-Otxoa Museoa. 

Udalerria Urkiolako parke naturalean 
dago, erromesen jomuga eta errome-
ria tradizionalen kokaleku den Urkio-
lako santutegia bezala.

Arratiako haranean kokatua, Ur-
duña hiri-titulua duen Bizkaiko 
herri bakarra da. 
Monumentu-hiri izaera hainbat to-
kik ematen diote, besteak beste, 
honako hauek: Antiguako Andra 
Mariaren santutegia eta Familia 
Sakratuaren eliza. 
Garai bateko aduana, hiriaren er-
dian kokatutakoa, hotel gisa pres-
tatuta dago.

Inguruneko ekologia- eta pai-
saia-aberastasuna bistakoa da 
Gorbeiako parke naturalean; ber-
tara, Orozkotik irits zaitezke.

U r d u ñ a

DURANGALDEA

GORBEIALDEA

U r k i o l a

www.gorbeiaeuskadi.com
www.durango-udala.net
www.elorrio.net

URDUÑA

ENKARTERRI

LEA-ARTIBAI
MARKINA-XEMEIN

Balmaseda

Eskualdeak iraganera garamatza, na-
turaz inguratutako meatze- eta ondare
-multzo batean zehar.

Herri nagusia Balmaseda da eta, bertan, 
Zubi Zahar ederra zeharkatu ahal izango 
duzu, harresiari elkartutako dorrearekin. 

Behinola, kostaren eta Gaztelaren arteko 
pasabide bakarra izan zen.

Abellanedako Juntetxea, hainbat men-
detan inguruko gobernuaren egoitza eta 
lurraldeko askatasunaren eta frankizien 
sinbolo izandakoa, gaur egun Enkarte-
rriko Museoa da, eskualdeko bizimoduen 
eta nortasunaren historia ezagutarazten 
duena. Ildo horretan oso interesgarriak 
dira El Pobaleko burdinola eta Meatza-
ritzaren Museoa. 

Antzinako autoak gustuko badituzu, za-
toz Loizaga dorrera. Eta eremu natura-
lean kokatutako artea nahiago baduzu, 
berriz, Arenatzartera.

www.visitenkarterri.com

Lea-Artibaiko eskualdean koka-
tua, Markina-Xemein euskal kostan 
zehar doan Done Jakue bidean dago; 
horrexegatik du Erdi Aroko diseinua. 
Bitxia da Arretxinagako San Migel 
baseliza, oinplano hexagonalekoa, 
aldare ikusgarrian monumentu me-
galitiko bat duena.

Inguruko harribitxietako bat, Erdi 
Aroan eta Errenazimenduan Done 
Jakue bideko gune garrantzitsu 
izandakoa, Ziortza-Bolibarko mo-
nasterioa da, Euskadiko monumen-
tu nazional izendatutakoa.

Bertatik hurbil, izen bereko udale-
rrian, "Libertador" deiturikoaren ar-
basoen jaioterrian, Simón Bolivar 
museoa dago, hari eta Erdi Aroko 
bizimoduari buruzko informazioa 
eskaintzen duena.

Ziortza-Bolibarko kolegiata

www.leaartibaiturismo.com

Hunkitu egingo zaitu

BISITATZEAKLand
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aire garbia bizkar-zorroan

PArKE nAturAlAK
Izaera handiko paisaiak, margolan 
eder diruditenak eta ezagutu beharre-
ko natura eskaintzen dutenak. Bizkaiko 
parke naturalak bisitatzea pribilegioa 
da. Denontzat eskuragarri daude; zen-
tzumenak zorroztu eta gozatu besterik 
ez duzu. Ibilbideko herrietan, bertako 
jendea eta bizimodua ezagutuko dituzu. 
Esperientzia paregabea.

urKIolA

GorBEIA

ArMAÑÓn

Paisaia erabat euskalduna: malkartsua, berdea eta 
harritsua, 1.330 metroko Anbotoren profila nagusi 
dela. Bertako kobetan, legendak mito bihurtu dira; 
aipatzekoa da Mari, jeinuen erregina, mendiaren 
horma bertikalean bizi dena. Parkean gain harri-
tsuak, haranak eta sakanak daude eta mendizaleek 
eta mendi-ibiliak gustuko dituztenek maiz bisita-
tzen dute. 
Hemen dago Urkiolako santutegia, lehenbailehen 
bikotekidea aurkitu nahi dutenentzako jomuga; ha-
rriaren inguruan hiru itzuli eman besterik ez dute.

www.urkiola.net

Mendigune hau Kantabriarekiko muga da eta Enkarte-
rriko eskualdean dago; aipatzekoa da Armañón gailu-
rra, 854 m-koa. Erabateko landa-izaera duten hainbat 
mendixka eta mendi-gain ditu. Inguruan 200 koba eta 
leize baino gehiago daude, besteak beste, Pozalaguako 
koba, munduko estalaktita eszentriko gehien dituena.

www.visitenkarterri.com

Euskadiko toki puruenetako bat Gorbeia da, Bizkaiak 
eta Arabak bat egiten duten lekua. 1.482 m-ko gailurra 
da muga. Inguruan, besteak beste, larre leunak, paga-
diak eta hariztiak daude, arroka malkartsuekin eta ba-
rrunbe ugarirekin batera. Aipatzekoak dira Mairulego-
rretako koba, 12 km-tik gorako luzerakoa, eta Itxinako 
karsta, Itxinako biotopo babestuan sartutakoa. 

www.gorbeiaeuskadi.com
Urkiolako parke naturala Gorbeiako parke naturala

Armañóngo parke naturala

A 
GooD 
IDEA!

Hunkitu egingo zaitu

BISITATZEAKLand
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Bilbao berdez janzten da
alde guztietatik

H
iribildua ez da lehengoa... Hor ere ikus 
daiteke aldaketa. Ikusiko duzunez, grisa 
atzean geratu da; izan ere, berdeguneak 
leheneratzea hiriaren eraldaketaren fun-

tsezko beste elementuetako bat izan da. 

21 hiri-parke eta 5 baso-eremu dira (guztira, 1.225 ha). 
Hirigunea inguratuz, mendiko ibilbide luzeak, 99,30 km-koak, 
baso-parkeak zeharkatzen ditu eta Eraztun Berdea osatzen du. 
Hori guztia kontuan hartuta, biztanleko 24 m2-ko berdegunea 
dago, 21 aisialdi-eremutan banatuta, umeentzako jolasguneekin, 
barbakoekin, mahai eta bankuekin eta informazio-kartel eta kar-
tel panoramikoekin.

Bertara Bilboko hainbat lekutatik irits zaitezke, ardatz nagusira 
daramaten hamaika bidetan barrena.

kolore berria 

ARTXANDATIK
Ikuspuntuak Ez zaitez autoz igo, har ezazu funi-

kularra eta hiriaren biriketako bate-
ra iritsiko zara. Bertatik botxoaren 
ikuspegi panoramikoa izango duzu.

A 
GooD 
IDEA!

Liluratuta utziko zaitu PASEATZEAK

Casilda Iturrizar parkea

BILBOREN 

Land
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Liluratuta utziko zaitu

PASEATZEAK

Laga

Land

kosta150 km-ko
28 hondartza aukeran
Urte osoan zehar 
itsasoaz gozatzeko 
hainbat modu

B
izkaian era guztietako hondartzak daude: hirikoak, be-
ren erosotasunagatik familiek bisitatu ohi dituztenak; 
Gorliz eta Plentziakoak; Isuntza (Lekeition); edo Ka-
rraspio (Mendexan). Zabalak direnez eta ekipamendu 

egokia dutenez, jende asko erakartzen dute, orobat, Getxoko 
Ereaga eta Arrigunaga hondartzek, Muskizeko Arenak, Ea-
koak eta Ondarroako Arrigorri hondartzak. Itsasbehera da-
goenean oso handia denez eta ingurune ederra duenez (Urdai-
baiko Biosfera Erreserba), ikusgarria da Ibarrangeluko Laida 
hondartza. Giro gaztearen bila bazabiltza, surf edo kayak egite-
ko aukera ere eskaintzen duena, Bakioko hondartza, Laidatuxu 
(Mundaka), Gorrondatxe (Getxo), Arrietara (Sopela) eta Bari-
natxe, Salvaje deiturikoa, Getxo eta Sopela artean. 

Bizkaiko kostak edertasun paregabeko txokoak ere baditu, 
esate baterako, Armintza ezkutua edo Ogeia hondartza, Ispas-
terren. 

A 
GooD 
IDEA!

Nudismoa egin nahi baduzu, au-
keran dituzu Eako Lapatxa se-
nadiak edo Aizkorri (Getxo), 
Meñakoz (Barrika-Sopela) edo 
Barinatxe (Sopela-Getxo) hondar-
tzak.
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IKUSTEAKin its Soul

The

Gaztelugatxeko Doniene

231 eskailera-maila 
zerurantz

Liluratuta utziko zaitu

PASEATZEAK

U
hartetxo bat da eta bi arku 
handiko istmo baten bidez 
lotzen da lehorrera. Ez bitan 
pentsatu eta igo, ingurua 

benetan ikusgarria baita. Gaztelu-
gatxeko Doniene oso errotuta dago 
arrantzaleen artean: baselizaren 
barruan itsasotik bizirik ateratako 
marinelen dohainak, opari gisa es-
kainitako itsasontzien maketak eta 
urperatzear dauden itsasontzien 
margolanak daude. Legendaren 
arabera, Bermeora iristean, Donie-
nek hiru pauso handi eman zituen 
baselizara iritsi baino lehen, azkena 
azken eskailera-mailan. 

Gailurretik, kosta harro honen pai-
saia egundokoenetako bat ikus dai-
teke eta baselizako kanpaia joz gero, 
egin ezazu hamairu aldiz, espiritu 
txarrak aldentzeko.

A 
GooD 
IDEA!

Land
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ArtEA txoko guztietan
O m a k o  b a s o a

ARENATZarte

Liluragarrietan liluragarriena... Halakoa da Kortezubin da-
goen Omako basoa, Agustín Ibarrolak pintatu zituen eta iru-
di bateratu bat osatzen duten 47 enborrez osatua. 
Bada artea eta natur eremua konbinatzeko bokazioa duen 

parke bat, Arenatzarte, Arenatza parke botanikoan aban-
goardiako eskultura ugari biltzen dituena. Hainbat obra ikusi 
ahal izango dituzu: Roscubas anaienak, Angel Garrazarenak, 
Koldobika Jauregirenak...

Artea barne hartzen duen beste leku bat Gernika-Lumoko 
Europako Herrien parkea, da, Juntetxearen ondoan kokatua. 
Zuhaitz ugariren artean, Eduardo Chillidaren eta Henry Moo-
reren eskulturak ditu.

Europako Herrien parkea

Land ART

Begiraria (Chil l ida)

Memoriaren 
ibilaldia
Aire zabaleko sormenak ere bere lekua du Bil-
bao berrian. Horren adierazgarri da Memoriaren 
ibilaldia, Abandoibarrako hiri-berroneratzean 
integratua eta López Chollet arkitektoak egina.

Eremu honek, museo-lorategi modukoak, hiri 
osoa zeharkatzen du eta La Naja kaia, Ripa, Uri-
bitarte eta Olabeaga lotzen ditu.

Egile garaikideek aire zabaleko eskulturak sa-
kabanatu dituzte Abandoibarran: Dalí, Chillida, 
Koons, Bourgeois, Kapoor, Novatt, Valdés, Klein, 
Garraza, Larrea, Zugasti, Nakaya… Eskultura 
ugari ikus daitezke txoko, plaza eta paseoetan 
barrena oinez zoazenean. Liluragarria da hain-
beste artelanen artean paseatzea.

Dantzaren musa (Dalí)

Tokiak eta lekuak (Ángel Garraza)

Liluratuta utziko zaitu

PASEATZEAKLand
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HEMEN EsKArMEntuA 
DutE

Liluratu egingo zaitu IKUSTEAKLand

Campos Elíseos antzokia

Kultur jarduerari dagokionez, Bilbo-
ko eta Bizkaiko egutegia ikuskizu-
nez beteta dago denboraldi osoan 
zehar. Nabarmentzekoa da Bilboko 
Orkestra Sinfonikoa (BOS), maila 
handikoa, bere laguntza izaten du-
ten solista ospetsuek eta ahotsek 
erakusten duten bezala. Klasikoen 
artean dagoen jaialdia Musika-Mú-
sica jaialdia da, ez bakarrik egita-
rauen kalitateagatik, baizik eta baita 
parte hartzen duten artisten maila-
gatik ere. 

Bizkaian, Bermeok Musikaren Na-
zioarteko Astea du, eskaintza zaba-
larekin: kontzertu lirikoak, ganbera
-musika, fadoak... Ziortza-Bolibarko 
Antzinako Musika Jaialdiak Monte-
verdi eta Bach bezalako egileen la-
nak eskaintzen ditu.

Pop- eta rock-musikak ere kalitate nabarmeneko ekitaldiak ditu. Ikusgarria 
da BBK Live, urtetik urtera bere burua hobetzen duena. Bilborock 
egitarauko jarduera gazteengatik da ezaguna, hainbat formatutan: 
musika, zinema, antzerkia, dantza... Bilbaina Jazz Club-ek goi-mailako 
interpretazioak eskaintzen ditu astero. Probintzian, nabarmentzekoak 
dira Armintzako Txapel Reggae edo Basauriko MAZ, Estatuan dagoeneko 
ospe handikoak, eta, nola ez, Getxoko Jazzaldia eta Blues & Folk Jaialdia, 
Bizkaiko Blues-Jazz Zirkuitua, bertako eta atzerriko taldeekin, Bilbao 
Flamenco Jaialdia, etab.

Arte eszenikoei dagokienez, Bilbok Antzerki eta Dantza Garaikide Jaialdia 
(BAD) du, genero honetako abangoardia biltzen duena. Bilboko Kalealdia 
kaleko antzerki eta arteen jaialdia da. Hiri-kultura eszenikoen nazioarteko 
jaialdiak, BreakOnStage, jarraitzaile asko ditu jada. Portugaleteko 
Folklore Jaialdiak mundu osoko dantzariak biltzen ditu...

Zinemaren genero guztiak eskaintzen dira hainbat zinemalditan: ZINEBI 
(zine dokumental eta laburmetraia nazioarteko zinemaldia), Zinegoak 
(gay-les-trans nazioarteko zinema eta arte eszenikoen jaialdia), FANT 
(zinemaldi fantastikoa), “Film Sozialak” (zinema ikusezina), Mendi Film, 
(mendiari buruzko nazioarteko jaialdia), Cinegourland, ikus-entzunezko 
gastronomia atsegin dutenentzat...

Kalitatea, hori da Bilbok metatzen dituen 
ikuskizunak definitzen dituen hitza

Euskalduna jauregia

E
uskaldunen kultura musika-
la oso ezaguna da; logikoa da 
Bilboko jendearen opera-za-
letasuna ere nabarmentzea. 

Horren adierazgarri da OLBE (Opera-
ren Lagunen Bilboko Elkartea), duela 
berrogeita hamar urte sortua. Ibilbide 
benetan arrakastatsua izan du eta 
Estatuko eta Europako opera-era-
kunde handienen artean finkatu dela 
esan daiteke. Hiriak munduko antzez-
le-zerrenda onenak jasotzearen pri-
bilegioa du urtero. 

Arriaga antzokia
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A s t e  N a g u s i a

AstE nAGusIA 
        Aste handiena

Abuztuaren 15 ondorengo larunbatetik aurrera izaten 
da, urtero, eta, bere izenak dioen bezala, Bilboko Aste 
Nagusia da, horren baitan musika, antzerkia, perfor-
mance-ak, opera, zezenketak, folklorea, su artifizialak 
eta askoz ere gehiago antolatzen baitira. Konpartsek 
jaiak girotzen dituzte beren musikarekin eta beste jar-
duera batzuekin, eta jaiaren bihotza dira. Marijaia da 
sinbolo ofiziala, beti gozatzeko prest dagoen emakume 
lodikotea. 
Eta Aste Nagusia jai nagusia den arren, probintziako 
herriak borbor egoten dira beren zaindariaren jaietan. 
Zu baino ez zara falta! 

Liluratu egingo zaitu

IKUSTEAKLand

Kaxarranka (Lekeit io)

Marinelenak, kulturalak... 
festarik festa
Marinel-debozioa lurralde osoan barrena antolatzen 
diren hainbat jai patronaletan dago: “karmenak”, 
“madalenak”, “sanpedroak”... Lekeitioko Kaxarranka 
dantza Arrantzaleen Kofradiako kideak karguaz jabetzean 
egiten da. Kilin Kala jaietan, hauek ere Lekeition, atuntxikia 
arrantzatzen laguntzeko eskatzen da. 

Oso jai ezaguna da San Tomas, Bizkaiko baratzeko eta 
baserriko produkturik onenak eskaintzen ditu eta milaka 
pertsona erakartzen ditu. San Blasek elizaren inguruan 
saltzen diren erroskillak eta lokarriak bedeinkatzen ditu 
eta eztarriko gaitzetatik babesten du. Bi egun geroago, 
Euskadiko kaleak abesbatzez betetzen dira, kantari eta 
makilez lurrean joz... Santa Agata da. 

Aste Santua ere interesgarria izan daiteke, Balmasedako 
Pasio Biziduna edo Durangoko Aste Santua bezain 
ikusgarria bada. Bilboko Aste Santuak 3.000 kofrade 
baino gehiago biltzen ditu. 

Eta festa eta abangoardiako kultura talentuz betetako 
ekimen batean konbinatu nahi badituzu, aipatzekoa da 
Basque FEST izenekoa, tradizioa, sormena eta berrikuntza 
uztartzen baititu, Bilbok bere nortasunaz harro dagoen hiri 
kosmopolita gisa esportatu nahi dituen balioak.

Trikit ia

Arku-dantza
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Oihu hauxe entzungo duzu, bes-
teak beste, pilotalekuan euskal 
pilota-partidaren bat ikustera 
joaten bazara. Esan liteke joko 
hau betidanik egon dela apustua-
ri lotuta. Kantxa pil-pilean dago; 
emozioa nabari da giroan.

A 
GooD 
IDEA!
MIlA

baietz! 
ehuni

lAn EGItEA
kirola da
Euskal landa-guneko lanak hainbat kirol-jar-
dueraren jatorria izan dira, hots, herri-kirolak, 
indartsuena, azkarrena, etab. nor den ikusteko 
lehian. Horrela, enborrak moztetik aizkolariak 
sortu dira. Larrean segaz belarra moztetik da-
toz segalariak. Harri handiak mugitzetik sortu 
dira harri-jasotzaileak. Beharrak eraginda sor-
tu dira giza-abere probak,, astro-probak, zal-
di-probak, idi-demak edo giza probak izan dai-
tezkeenak. Sokatira hain zabalduta dago, ezen 
federazio bat eta nazioarteko txapelketak ere 
bai baititu.

www.deporterural.net

E
uskal pilota Euskadiko kirolik zaharrenetako bat eta 
errotuenetako bat da, baita kirolik unibertsalena ere. Hori, 
batik bat, emigrazioari zor zaio, atzerrira joandakoek 
tradizioak eta ohiturak eraman baitzituzten eurekin, tartean 

pilota, nortasun propioa duen kirola, mundu osoan pilota erabiliz 
dauden beste kirol batzuekiko oso desberdina. 

Jokoa aldatuz joan da denborarekin, bai arauei bai instalazioei 
dagokienez. Hiru motatako pilotalekuak daude: plaza librea, ezker-
horma eta trinketa. Hainbat eratara joka daiteke eta bakoitzak bere 
pilota-mota erabiltzea eskatzen du. Hona hemen modalitateetako 
batzuk: esku-pilota, pala eta zesta-punta, eta, honen barruan, 

joko garbia , erremontea, sarea eta modalitate zuzenak (besteak 

beste, paxaka,, trinketean jokatzen dena, eta laxoa eta errebotea, 
azken hauek plaza librean jokatutakoak). Saiatu partida bat ikustera 
joaten; ia herri guztietan dago pilotaleku on bat.

Zesta-punta

Harri-jasotzailea

Trainerua

Arrauna beste euskal kirol tradizional bat da; 
hain da garrantzitsua, ezen ia herri guztiek bai-
tute elkartea. Tripulatzaile-kopuruaren arabe-
ra, bateletan, trainerilletan edo traineruetan 
egiten da. Udan, norgehiagokak benetako pa-
sioz bizitzen dira. Estropadaren amaieran, ezin-
bestekoa da jaian murgiltzea.

www.ligasanmiguel.com

Liluratu egingo zaitu

IKUSTEAKLand
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MERKATUAK
ezagutuz

"Sagarrak, porruek, piperrak, gaz-
ta... dena freskue". Merkatu bat 
bisitatzen duzunean, hitzok eta 
beste asko entzungo dituzu. Mer-
katuek baserrietan baserritarren 
esku adituek landu dituzten lu-
rraldeko produktuak ezagutzeko 
aukera ematen dute. Ekoizleekin 
zuzeneko tratua ahalbidetzeaz 
gain, hurbiltasuna, freskotasuna 
eta kalitatea eskaintzen dute. Hor-
nidura-plazetan, Euskadiko landa
-girorik benetakoenaz gozatu ahal 
izango duzu.

E r r i b e r a  ( B i l b a o )

Gernika-Lumo

A 
GooD 
IDEA!

Hiriburutik kanpo, merezi du Gernika-Lumora joatea, bertako 
merkatu famatua ikusteko, baina ez ahaztu astelehenetan 
egiten dela. Irail edo urrian jende mordoa biltzen da. Hil 
horietan, ikuskizuna are erakargarriagoa izaten da, baratzeko 
produktu onenen eskaintza koloreaniztunarekin.

N
ekazaritzako zein abeltzaintzako bertako produktuen 
azokak ohikoak dira Bizkaiko hainbat herritan. 
Horietan, baratzeko ohiko produktuak jartzen dira 
ikusgai, baita animaliak ere, primeran zaindutakoak. 

Postuen artean paseatu ahal izango duzu eta haiek saltzen 
dituztenekin hitz egin. Giroan, salerosketa baino, jaia da 
nagusi, tradizioa eta herri-kultura uztartzen dituena.

Bilbon, Erriberako udal merkatua Europako merkatu estali 
handiena da, Guinness liburuaren arabera. Alde Zaharraren 
aurrean kokatua eta beti hiribilduaren nortasunari lotua, 
historiaz eta tradizioz beteta dago eta horregatik esaten da 
"betiko merkatua" dela.

www.mercadodelaribera.net

Euskal kulturarik garrantzitsuena sustatzen du 
Durangoko Azokak; bertan, egile euskaldunen 
argitalpen eta lan diskografiko berriak kalera-
tzen dira abenduan. 

Nabarmentzekoak dira, halaber, Bizkaiko 
Dantzari Eguna (euskal dantzen eguna), Bizkai-
ko Trikitixa Eguna, Bilboko Artisautza Azoka, 
Bizkaiko Abesbatzen Eguna eta BreakOnStage, 
hiri-kulturaren nazioarteko jaialdia.

KulturA
AZOKAK ETA

Durangoko Azoka

Jai handiaz gozatu nahi baduzu, 
folklorez, kontzertuz eta kaleko 
jarduerez betea, zatoz Durangoko 
Azokara.

A 
GooD 
IDEA!

Liluratu egingo zaitu

IKUSTEAKLand
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Ibilaldiak 
itsasadarrean

Euskalduna zubia

Itsasadarra beti izan da protagonista 
hiribilduaren historian

B
ilboren historia ezin da azaldu itsasadarra gabe. Garai ba-
tean zonaldearen garapen industrialarekin lotutako arte-
ria izan zena, gaur egun hiriak eskaintzen dituen aisiarako 
aukera berrien ardatza da. Itsasadarrean zehar ibiltzeko 

ontzi bat hartuz, argi ikusiko duzu Bilbok harrotasunez erakusten 
duela bere itxura berria.

Honako hauek dira aukeretako batzuk:

BILBOATS, ibilaldiak egunero itsasadarrean.  www.bilboats.com

TXINBITO, ibilaldiak eskaera bidez.  www.aupatours.com

EUSKALHERRIA, udan badabil.  www.portugalete.org

Kirola egitea gustatzen bazaizu, piraguismoa, kayaka, paddle surfa 
eta abar egiteko aukera duzu. Kontsultatu eta anima zaitez: 

www.bilbobentura.com
www.aktiba.info
www.bwaters.org  

A 
GooD 
IDEA!

Ontziak alokatzen dituzten zerbi-
tzuak daude ekitaldietarako, es-
kola-ibilaldietarako... Baina, itsa-
sadarrak aisiarako askoz aukera 
gehiago eskaintzen ditu, hala nola 
trainerua edo piragua. Ez duzu es-
perientziarik behar, eta eman de-
zakezun denbora oso dibertigarria 
izango da. Paddle surfarekin izan 
dezakezunaren modukoa, uretako 
kiroletan azkena.

Biziki gustatuko zaizu PRAKTIKATZEALand
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Mundaka

Hemen PASIOA DA

Mundaka

Bizkaian hondartza askotan egin 
daiteke surfa eta jende asko 
erakartzen dute. Kirol hau gustuko 
baduzu, anima zaitez! Giroa eta surfa 
egiteko olatu bikainak aurkituko 
dituzu.

G
aur egun, munduko hainbat lekutako sur-
flari ugari etortzen dira honaino, baina 
50eko hamarkadaren amaieran hasi zen 
surfa egiten Biarritzen, euskal kostaren 

barruan. Horretarako egokiak diren hondartzak 
izatea ezinbestekoa da eta Bizkaiak baditu. Mun-
daka horren adibide da; 4 m-ko altuerako eta 400 
m-ko luzerako olatuak ditu eta onenen artean dago. 
Bakio ere nabarmentzen da bere olatuen kalitatea-
gatik. Oro har, Kantauri itsasoak maiz eskaintzen 
ditu kalitate oneko olatuak eta horietako batzuk 
world class direla esaten da. Horregatik etortzen 
dira, urtero, hainbat surflari beren taulekin hondar-
tzak betetzera. Horri esker, txapelketa ugari egiten 
dira, horien artean Sopelakoa, munduko zirkuituan 
sartua.

www.surfingeuskadi.net

Beste modalitateren bat nahi baduzu (piraguismoa, 
kayaka, paddle surfa, etab.), kontsultatu eta anima 
zaitez: 

www.bilbobentura.com
www.aktiba.info
www.bwaters.org

arribolas

izaro

Laida

Laga

Mundaka

Plentzia
barrikaEl Sitio

Meñaroz
atxabiribil
arrietara

La Reserva

La Triangular
barinatxeazkorri

El acantilado
La galea

arrigunaga
Jefreys
Ereaga

areatza
Pobeñas

armintza
zentrala

Portume
bakio

ogeia
Uhartea

Karraspio

MUndaKa

bERMEo
baKio

baRRiKa

LEMoiz

SoPELa

gETXo
LEioa

LoiU

biLbaobaRaKaLdo

PoRTUgaLETE
SanTURTzi

ziERbEna

MUSKiz

MUngia

gERniKa-LUMo

ibaRRangELU

goRLiz 
      PLEnTzia

LEKEiTio

ondaRRoa

surFA
SURFa EgiTEKo HondaRTzaK

Biziki gustatuko zaizu

PRAKTIKATZEALand

A 
GooD 
IDEA!
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Goitik begiratuta 
birding

Biziki gustatuko zaizu

PRAKTIKATZEA

Urdaibai bisitatzen baduzu, paradisu natural 
batean izango zara; bertan, txori ugari begiz-
tatu ahal izango dituzu prismatikoekin. Inguru-
nea hobeto ezagutzeko, Urdaibai Bird Center 
gomendatzen dizugu, Gautegiz-Arteagan. Iker-
kuntza- eta dibulgazio-zentro horretan, hegaz-
tiak eta horien habitatak aztertzen dira, fauna 
eta natura, oro har, babesteko. Zentroko beha-
tokiak urtero Urdaibaitik igarotzen diren 200 
espezieren baino gehiagoren urratsei jarraitzea 
ahalbidetzen du.

Urtero, udazkenean eta neguan, Abra, Getxon, 
hegazti migratzaileen babeslekuetako bat 
bihurtzen da. Santurtzitik irteerak antolatzen 
dira itsasontzian, hegaztiak begiztatzeko.

www.birdingeuskadi.net 

B T T  O m a k o  b a s o a n

ibiltzeko eremuak

Bizkaiko BTT Zentroa Busturialdea-Urdaibain eta 
inguruneetan barrena zabaltzen da, maila guztie-
tako txirrindularientzako hamaika ibilbiderekin; 
nabarmentzekoak dira adituentzako ibilbideak. 
Bereziki paregabeak dira Omako haranean barre-
na egiten diren ibilbideak, Bermeotik Zugastieta-
rako ibilbidea eta Mundakako itsasadar ederretik 
hurbil dagoen pista.

www.btteuskadi.net

Elantxobe

Land

BTTn

A 
GooD 
IDEA! Bide berdeak, trenbide zaharretan barrena

Done Jakue 
bidea
Bilbotik ere igarotzen da
Bilboko katedralak hiribilduko zaindari Santiago 
apostoluaren izena dauka, Done Jakue bidearen 
kostako adar batek hiria zeharkatzen duelako. 
Horren adierazgarri, Aingeruaren edo Errome-
sen ateak oles egiten die, maskorrarekin, bidean 
doazen erromesei. Izan ere, eremu honetan Do-
nejakueren kultura hiribildua sortu baino lehe-
nagokoa da, sorrerako hiri-gutunak erakusten 
duen bezala. 

Izan ere, diotenez, kostako bidea, edo iparraldeko 
Donejakue bidea, peregrinazio-ibilbiderik zaha-
rrenetako bat da eta marinel- eta nekazal-giroak 
eta hiri- eta landa-giroak uztartzen dituzten Eus-
kadiko hainbat tokitan barrena doa. Markina-Xe-
meinen, barrualdean, hasten da eta Enkarte-
rriraino iristen da, Lea-Artibai eta Busturialdea 
kostaldeko eskualdeetan eta Bilbon barrena. 

Trenbideak leheneratzeari esker, ibilbideen balio 
historikoa, kulturala eta praktikoa berreskuratu da eta, 
horrela, txirrindulariek eta oinezkoek ekoturismoaz goza 
dezakete. Horietako bat izan zaitezke.

Mendi-ibiliak 
Bizkaiko kostan zehar dauden mendi-ibiliek 
itsasertzeko paisaia ederrak erakutsiko dizki-
zute eta, aldi berean, lurraldearen historia eta 
bertako ondare kultural eta naturala ezagutuko 
dituzu. Seinaleztatutako bidexken sare zabal bat 
dago, bai ibilbide luzekoak (GR) bai ibilbide labu-
rrekoak (PR). Goza ezazu eta, bide batez, dastatu 
zeharkatzen dituzun eremuetako gastronomia 
gozoa.

Kostatik, Urdaibaiko nodoak artadietan zehar, 
Oka ibaiaren ondotik, Mundakako itsasadarrean 
barrena eta hondartzaz eta itsaslabarrez beteri-
ko itsasertzetik eramango zaitu. Halaber, baserri 
eta herri ederretako nekazaritza-ekoizpena ere 
ikusiko duzu.

Itsaslurreko Bide Berdeak Arena hondartza eta 
Pobeña elkartzen ditu itsaslabar ikusgarrien on-
dotik doan antzinako trenbide baten bidez.

www.senderismoeuskadi.net

urdinak eta berdeak
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A 
GooD 
IDEA!

I
tsasoak eta lurrak fruitu onenak eskaintzen dizkigute. Eta horiei 
gehitu behar zaizkie lantzen dituzten pertsonen esku adituak, ka-
litate handiko produktu bikainak dastatzea ahalbidetuz, aparteko 
bihurtzen dituen artisau-jakituriarekin zainduak. Maila horrekin 

produktu asko eskuratu ahal izango dituzu: Idiazabal eta Karrantza 
gaztak, Gorbeiako eztia, Bizkaiko txakolina , Kantauriko kontserbak, 
Gernikako piperrak, bakailaoa... baita espelta- eta arto-ogia ere, adi-
bidez.

Beste balioetako bat artisautza da, lurraldearen berezitasunaren 
adierazgarri: kaikuak, makilak, kutxak, zeramika, musika-tresnak...

Zentzumenetarako plazer bat 
diren gozamen ugari dituzu. Fa-
miliarekin eta lagunekin zauden 
bitartean dastatzea plan ezin ho-
bea da.

A 
GooD 
IDEA!

Kontrolatutako jatorri-deitura ba-
bestuak eta kalitate-zigilua duten 
produktuak daude, produkziotik az-
ken kontsumoraino prozesu guztiak 
xehetasun handiz zaintzen direla 
egiaztatzen dutenak.
Informa zaitez Hazi Fundazioak ziur-
tatzen eta sustatzen dituen Eusko 
Label goi-mailako kalitateko produk-
tuei buruz. Betiere, Euskal Baserri 
produktuak ahaztu gabe, denak he-
men jaioak.

www.hazi.es
Kantauriko hegaluzea Gorbeiako eztia Idiazabal JDko gazta

Land
Zoratuta utziko zaitu EROSTEAK

PRODUKTUAK
nortAsunArEn

adierazgarri diren

Txakolina

Kaikua

Euskal zeramikaren nortasun-
ezaugarria esmalte zuria da, 

alegia, eztainua, beruna eta harea 
kiskaltzearen ondorioa.

www.euskalzeramika.org

A 
GooD 
IDEA!
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A 
GooD 
IDEA!

DISEINUA
D E N A

Bilbon, azken joerei 
jarraitzen dien hiria 
izanik, jakina, euskal 
eta nazioarteko 
diseinuaren ikonoak 
dituzten saltoki eta 
gune ugari ikusiko 
dituzu.

Ertzi l la  kalea

Land

Zoratuta utziko zaitu

EROSTEAK

MADE IN
EusKADI
Giro naturalarekin erlazionatutako eta hemen diseinatuta-
ko jantzi eta osagarrietan espezializatuta dago Skunkfunk. 
"Street" modan bada erreferentziazko marka bat: Loreak 
Mendian. Zergatik markak modarekin ondo pasatzea gustu-
ko duten emakumeentzako arropa egiten du. Traka Barraka 
markak gaur egungo emakumeentzako moda eta osagarriak 
eskaintzen ditu. Belaza Gallery espazio «ireki» bat da eta 
askotariko modari artea gehitzen dio. Horietako dendaren 
batean sartuz gero, ziur gustuko duzun zerbait ezberdina 
aurkituko duzula. 

Aipatzekoa da diseinatzaile gazteak agertu direla eta ba-
tzuek, gainera, denda ere jarri dutela. Ospetsuenen artean, 
besteak beste, Ion Fiz, Marta Ortíz de Zárate, Alicia Rueda, 
Mercedes de Miguel, J+G, Juan Bilbao eta Echegoyen nabar-
mentzen dira. 

Kalekoa
eta bigarren eskukoa

Txundituta utzi gaituen pieza horren 
bila gauzak miatzea... Hemen, oso 
gustukoak dira aire zabaleko mer-
katuak eta bigarren eskuko dendak, 
gauza bitxiz beteriko giroan ondo 
pasatu ahal izateko, aurkitu nahi 
duzunaren bila zabiltzan bitartean. 
Bilboko Plaza Berria klasiko bat da, 
igandero filatelistak, numismatika-
riak eta era guztietako saltzaileak 
(maskotak, harribitxiak, liburuak, bi-
garren eskuko diskoak eta komikiak, 
etab.) biltzen dira. Boluetakoan, hau 
ere igandetan, bigarren eskuko gau-
zak aurki ditzakezu, bai objektuak 
bai arropa. Hileko azken igandean, 
Open Your Ganbara merkatuak, Zo-
rrotzaurren, trastelekuetako gauzak 
saltzen ditu eta atsedengune bat 
ere badu, eguneko prentsarekin eta 
Wi-Fiarekin, doan. Hileko lehenengo 
larunbatean, Maiatzaren Biko kalean 
azoka txiki alternatibo oso ezaguna 
egiten da, askotarikoa eta zuzeneko 
musikarekin.

Plaza Berria

B
ilbok bizi izan duen norabide-aldake-
tak diseinua funtsezkotzat duten esta-
blezimenduak ekarri ditu. Hona hemen 
horietako batzuk: Tokio Story, interio-

rismoaren eta dekorazioaren arloko erreferen-

tzia; Urbana 15, bertako showroom ikusgarrian 
azken joerak biltzen dituena; Boffi Studio, sukal-
de eta bainugeletarako luxuzko altzariak saltzen 
dituena; Kartell, objektu berritzaileak sortzeko 
nazioarteko diseinatzaileekin lan egiten duena; 
Global Bilbao, Bilbao berriko eraikinik enble-
matikoenetako ekipamenduaz arduratu dena; 
Imatra, ekoizpen artistikoko egiturak berritzean 
espezializatua; Mobilarte, kanpo-arkitekturako 
eta barne-diseinuko proiektu integralak garatzen 
dituena; Atico 90, munduko joerekin bat datorren 
diseinuaren kontzeptua eskaintzen duena; Mosel, 
nazioarteko diseinatzaile ospetsuen altzariak, su-
kaldeak eta osagarriak eskaintzen dituena; Almo-
neda Campos, dekorazio-objektuak eta festarako 
soinekoak konbinatzen dituena, Parisko estiloari 
jarraiki; Persuade, abangoardiako modaren ten-

plua; Martitz, gaur egungo Bilbori british ukitua 
ematen diona... Zerrenda amaigabea da.
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E n e k o  A t x a  ( A z u r m e n d i )

Gustatu egingo zaizu JATEA

Euskadi harro dago munduko 
sukaldaritza ospetsuenetako 
bat izateaz. Bertako sukalda-
riei eman zaizkien izar uga-
riek zerikusia dute harritzekoa 
den hobetzeko gaitasunarekin. 
Tenplu izardun hauetako edo-
zeinetan sartzean, mirespen 
horren arrazoia ezagutuko 
duzu. Horietan guztietan berri-
kuntza da bandera.

P
rofetak dira beren lurraldean eta hor-
tik kanpo. Euskal sukaldariek estable-
zimenduak gobernatzen dituzte, bai 
Euskadin, bai kanpoan, mugak gaindi-

tzen dituen errekonozimenduarekin. Edozein 
lekutan, beren ospea aurretik doa eta sariak 
atzetik datoz, kritika ahobatezkoa izanik. Zaila 
izango zaizu bat hautatzea... denak nabarmen-
tzen dira berezitasun batengatik.

A 
GooD 
IDEA!

Eman izena abangoardiako 
sukaldaritzako edo pintxoak 
egiteko tailerretako batean, eta 
goza ezazu sukaldearen eta 
partekatzearen gozamenaz.

Daniel García (Zortziko)

Land

Horrek egin ditu gastronomiako sari handienen 
merezidun: Michelin izarrak. Jatetxe horietan, 
gozamenez jateaz gain, txundituta utziko zaitu 
fintasunak, xehetasunen gaineko arretak, lanbi-
dearekiko pasioak.

Bizkaira mugatuta, honako hauek dituzu: Azur-
mendi, Eneko Atxak gobernatuta eta 3 izarrekin; 
Andra Mari, izar batekoa eta Patxi Asuak go-
bernatua, Galdakaon; Boroa, Zornotzan, Javier 
Gartziarekin; eta Etxebarri erretegia, Atxondon, 
Victor Arginzonizek kudeatua.                                        

Bilbon, Michelin izar batekin, honako hauek ditu-
zu: Zortziko, Daniel Garcíarena; Nerua, Josean 
Alijak gidatua; Etxanobe, Fernando Canale-
sen eskutik; eta Mina, Álvaro Garrido eta Lara 
Martín sukaldariena.

IZArrAK
Michelin

Zerutik hemengo 
sukaldeetara 5352



Gustatu egingo zaizu

JATEALand

Bizkaiko sukaldaritza tradizionaleko ohiko jakiak 
eskaintzen dituztelako nabarmentzen dira, eta 
baita euskal sukaldaritza benetakoena dutelako 
ere, nola ez.  

Hiriburuan establezimendu ugari dituzu: Alde 
Zaharrean, Abandon, Basurtun... Besteak beste, 
honako hauek: Anboto, Bizkaia, Abando, Astillero 
Euskalduna, Casa Rufo, Egiluz, Getaria, Lasa, Ma-
risquería Mazarredo, Nicolás, Porrue, Rimbombín, 
Serantes, Urbieta, Victor, Rogelio...

Oro har, probintziako herri guztietan, bai kosta-
koetan bai barrukoetan, aurkituko dituzu hemen-
go sukaldaritzaren adierazgarri diren jakiak.

Bilbok bizi duen hirigintza eta gizarte aldaketaren 
ondorioz, errealitate berri horri erantzuten dio-
ten jatetxe modernoak ireki dira. Eguneko menu 
eta karta sinplifikatu onak eskaintzen dituzte eta 
estetikarekiko gustua beste osagai bat bailitzan 
dute. 

Hainbaten artean aukera dezakezu, denak ere ka-
litate onekoak eta hiriburuan kokatuta: 
A Table, Abaroa, Ágape, Casiloa, Atea, Bodega 
Urbana, Brass 27, Claudio La Feria del Jamón,               
El Globo, El Txoko de la Mary, El Viejo Zortzi, Gatza, 
Hola Bar Alhóndiga, Innova, Iruña, Kalaka, Kikara, 
Larruzz, Mao, Mugi, Public Lounge, Sua, Un Señor 
de Bilbao... 

SLOWFOOD

Hitzak berak presarik gabeko otordua iradoki-
tzen du, dastatzeko gozamena nagusi duena. 
Zentzuzkoa da halako filosofia batek hemen 
oihartzuna izatea. Hainbat jatetxek dute sukal-
daritzaren ikuspegi berri hau, bertako produk-
tuak, sasoikoak, erabiliz eta mokadu bakoitzaz 
gozatuz... Hona hemen horietako batzuk:

Slow food jatetxea Bilbon: Bascook (Aitor Elize-
gi), Baita Gaminiz, Aizian (Meliá Bilbao hotela), 
Zárate eta Támesis, besteak beste.

Lurraldean hurrengoak dituzu: Gaminiz (Zamu-
dio), Ibaia (Gordexola), Zalloberri (Gernika-Lu-
mo), Jauregibarria (Amorebieta-Etxano) eta 
Pablo Urzay (Getxo).

JATEA
of

Sukaldearekiko maitasuna hainbat tokitara 
iristen da eta sukaldaritza onari omenaldia 
egiten diote, kalitatea eta imajinazioa oinarritzat 
hartuta. Hainbat aukera daude: Guría (Kale 
Nagusia), Bistró Guggenheim Bilbao, Doma, 
Silken Domine hoteleko jatetxea, Arbolagaña 
(Bilboko Arte Ederren Museoa), Beltz the Black 

(Mazarredo), Gorrotxa (Urkixo zumarkalea), Gure 
Kide (Estrauntza kalea) eta Yandiola Alhóndiga, 
besteak beste.

EGILE-
SUKALDARITZA

URBANMENUABEtIKoA
5554



Ba al zenekien kalimotxoa, Coca-Cola eta 
ardo beltza nahasiz egina, aspaldi bota 
nahi ez zen ardo mindua aprobetxatzeko 
nahiaren ondorioz sortu zela? 
Jaietan, edari nagusia da.

Inoiz Bilboko urari buruz entzuten baduzu, anekdotak dio hitza 
bilbotar ahobero batzuek asmatu zutela Athletic-ek Real So-
ciedad garaitu zuela ospatzeko Donostiako jatetxe batean egin 
zuten afari baten ostean. "Bilboko ura" eskatu zutenean, zer-
bitzariek barkamena eskatu zieten, ez zutelako. Zer zen jakin 
zutenean, hau da, cava, kopak bete zizkieten, baina ez zieten 
kobratu, bertan ura oparitu egiten zela esanez.

Eta, ondoren, Bilbon barrena tragoak hartzera joan nahi badu-
zu... Kontuan hartu beharreko aukera bat Bernardo Café Bar 
da, Kale Nagusiaren bigarren zatian. “Gin-tonicaren 12 ten-
pluetako” bat da Estatuan eta koktel klasikoen 70 proposamen 
baino gehiago eskaintzen ditu. Beste aukera bat Txoko de Gabi 
da, Henao kalean, azken gin-tonic lehiaketako irabazlea. 

www.gintonicbilbao.com

Otordu on bati hasiera ona eman behar zaio, 
esate baterako, janaurreko berezi batekin. 
Bilboko Alde Zaharrean bazabiltza, Barren-
kaleko Ander tabernak aukera bikaina eskain 
diezazuke; hots, ezin hobeki prestatutako 
bermuta. Indautxun barrena bazabiltza, Esto-
rilek edo Campuzano plazako Atlantak eskai-
nitakoak benetan apartekoak dira. 

Otordua modurik 
onenean
hAsI edo 
AMAItu

Kalimotxoa 

Tradizio guztiz euskalduna da. Tabernetako barretan premiak bultzatuta 
hasi ziren agertzen, eskatzen ziren ardoei laguntzeko. Pixkanaka, ezin-
besteko bihurtu ziren, beren liluramenagatik, ibilbidea askoz ere erakar-
garriagoa eginez. 

Pintxoak halako sofistikazio-mailara iritsi dira, ezen pintxo bakoitza on-
gien uztartzen den ardoaz lagundu behar baita. "Pintxoak jatera joateko” 
ohitura probintziako edozein herritan aurki daiteke, aldi berean gastrono-
mia eta adiskidetasuna lantzen dituena. Leku jakinetan pintxo-ibilbideak 
daude, bakoitza bere estiloan, eta txikitoak hartzeko ibilbideen bide bera-
ri jarraitzen diote. "Miniaturako sukaldaritzaren" jaki gozo hauetako bat 
dastatzearen esperientzia bizitzea benetako gozamena da.

PIntXoAK
gozamena txoko guztietan

Gustatu egingo zaizu

JATEALand
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gaur zuk prestatuko 
duzu bazkaria

ausart zaitez

BAKAILAOA 
BIZKAIKO ERARA
Euskal Herriko jaki garran-
tzitsuenetako bat. Oinarrian 
tomatea duela iruditu arren, 
saltsaren osagai nagusia pi-
per txorizeroa da.

PISTOA 
BILBOKO 
ERARA
Kuia, piperra, tomatea, 
tipula... pistoa da. Eta 
arrautza gehitzen badio-
zu dena ondo nahasi arte, 
pistoa Bilboko erara egin-
go duzu. Bertako sukalda-
ritzako klasikoa.

MARMITAKOA
Marmita... arrantza-ontzietan 
marmitakoa prestatzeko on-
tzia. 
Garrantzitsuena hegalu-
zea, osagai nagusia, hezea 
egotea da. Errezeta osatuz, 
patatak, tipulina, piperra, 
baratxuria eta tomatea.

GERNIKAKO 
BABARRUNAK
Txerriki prestatu berriak, ba-
ratzetik une egokian jasotako 
babarrunak... Hain plater osa-
tua da, ezen ez baitu besterik 
behar. 

Benetan gozoa da eta lehengai ona 
eta olio oso beroa besterik ez ditu 
behar, alde bakoitza 15 bat minutuz 
frijitu eta atera. Itxaron 30 segundo, 
bota gatza... eta gozatzera!

GERNIKAKO
PIPERRAK

Hona hemen Bizkaiko 
gastronomiaren ohiko 
jakietako batzuk. Hainbeste 
daude, eta hain dira gozoak denak, 
ezen zaila baita laburpen bat egitea. 
Animatzen bazara, ziur norbaitek erakutsiko 
dizula horiek prestatzen.

BAKAILAOA 
PIL-PIL 
ERARA

  Olioaren eta azaleko ge-
latinaren arteko nahasketa 
emultsionatzeko buztinezko 
eltzea zirkularrean mugi-
tuz sortzen den borborraren 
onomatopeia.

A 
GooD 
IDEA!

gara

GoZo-
ZAlEAK

Gurinezko opila

Karol ina

Arroz-pastela

Gernika-Lumora joaten 
bazara, eros itzazu ori
-baltzak, bizkotxozkoak, 
hori-kolorea ematen dio-
ten txokolate zuriz ("ho-
ria") edo txokolate esne-
dunez ("baltza") estaliak. 
Ohiko beste gozo bat, hau 
Markina-Xemeingoa, ko-
koteak dira, azukrez eta 
arrautza-zuringoz estali-
tako bizkotxo finak.

Oso “bertakoak" dira mal-
ba zurizko gozokiak, ez-
tarriko gaitzak arintzeko 
efektu lasaigarria dute-
nak. Diotenez, gurinezko 
opila ere "made in Bil-
bao" da... Horiekin bate-
ra, errusiarrak, jesuitak, 
kristinak... daude. Aukera 
zabala duzu.

Beharbada gutxiek daki-
te, baina hemen ere ba-
dago bertako turroia: so-
konuskoa, Chiapasetik 
ekarritako pralineen kon-
binazioa. Esklusiboak dira 
karolinak, begi-luze egiten 
gaituen merenge-, txo-
kolate-, arrautza- eta hos-
tore-nahasketa. “Betikoa” 
da arroz-pastela; diotenez, 
horren errezeta Filipineta-
ra joanak ziren marinel bil-
botarrek ekarri zuten.

Malba zurizko gozokia 

Gustatu egingo zaizu

JATEALand
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Land TOPCITY&LAND
Begiratu eta emoziona zaitez. Bere 
arkitektura abangoardistarekin harri-
tuko zara. Izan ere, horren inguruan 
eraldatu da hiri osoa eta "Guggenheim 
Bilbao" efektuaren parte izan da.

ITSASADARRETIKHiria

zorte oneko JAKIAK:

Artea berezkoa da, 

GUGGENHEIM BILBAO
GAZTELUGATXEKO 
DONIENE
Paregabea eta ikusgarria... Halakoxea da 
Bizkaiko kostan, Bakio eta Bermeo artean, 
dagoen ingurunea. Donieneko baselizak, 
gailurrean, kanpaia hamairu aldiz jotzeko 
agintzen du, espiritu txarrak aldentzeko.

HONDARTZAN
Ilunabarra

PARKE NATURALA
bizkar-zorroan
Egia esan, hiru daude, zein baino zein ede-
rragoa eta bitxiagoa. Honako hauek dira: 
Urkiolako parke naturala, Gorbeiakoa eta 
Armañóngoa. Ikaragarriak.

TXAKOLIN BIKAINA

PINTXOAK mokadu txikiak

MERKATU BAT
bisitatzea

HERRIETAKO JAIAK

Taberna guztietako barretan daude. Kolore askoko 
ikuspegi txundigarria. Betikoak aurkituko dituzu: gilda 
gozoak, bakailao hezeak, mendrezka... baratzeko asko-
tariko produktuak; baina baita pintxo sofistikatuak ere, 
imajinazioari ateak zabaltzen dizkiotenak. Era batera 
edo bestera, gustuko izango duzu esperientzia.

Bilbao berriaren beste ikuspegi bat izango 
duzu itsasadarrean nabigatzen baduzu, ho-
rretarako eskura dauden aukeren bitartez. 
Ikusiko duzu, merezi du.

Herri baten balioak eta nortasuna 
sukaldaritza onaren bidez dastatzen 
dira. Ausart zaitez Michelin izar bat 
duen edo egile-sukaldaritza eskaintzen 
duen jatetxe batekin.  Ahozuri, mahaia 
prest dago! 

Hutsik har dezakezu, pintxoren ba-
tekin edo jatetxe eta erretegietako 
kartetako arrain edo itsaskiren bati 
lagunduz. 

Sukaldaritza entzutetsu honen erreze-
tetako produktuen freskotasuna bizitzea 
benetako gozamena da eta areagotu egi-
ten da leku tipiko batean dastatuz gero. 
Egiazta ezazu.

Jaiez dugun ikuspegiaren nortasun-adierazle dira. Garaiki-
deagoak dira batzuk, besteak beste, Bilboko Aste Nagusia, 
eta tradizionalagoak beste batzuk, adibidez, Lekeitiokoak 
edo Ondarroakoak. Edonora zoazela, inoiz baino hobeto pa-
satuko duzu.

Kostan barrena, 28 dituzu aukera-
tzeko: hirikoak, familientzat presta-
tutakoak, gazte-girokoak, basatiak, 
hareatsuak, harritsuak... Denek ka-
litate-zigilua duten harea eta zerbi-
tzuekin.

TOP deitzen dira onenaren artean onena direlako. 

Benetan merezi dute bisitatzea, dastatzea, erostea, 

gozatzea... Nahitaezko gisa hautatu dugun esperien-

tzia-multzo bat, bisitan etortzen zarenean benetan 

merezi dutelako. Sar itzazu zure egitarauan.
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Land  "BASQUE WORLD"  
  MUNDURAKO
  ATEA

Hemen dena dago hurbil... Bilbotik autoz 
bi ordura baino gutxiagora interes turismo 
handiko lekuak daudela ikustean kontura-
tuko zara horretaz. Donostia ingurune pa-
regabea da, beti ikusgarri dago. Gasteizen 
berdeguneen eta ondarearen nahasketa na-
barmentzen da. 
Arabako Errioxak ardogintzan sortu duen 
ondare historikoa du bereizgarri. 
Iruñean, bertan bizi izan diren kultura uga-
rien aztarnak indartsu dirau. 
Biarritzek, Côte Basque-n, gaur egun ere 
hauteman daitekeen garai bateko glamou-
rra du. 
“Basque World” munduan sartzeak ez du 
inoiz hutsik egiten.

DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN

K o n t x a k o  b a d i a

H a i z e a r e n  o r r a z i a

Pintxoz jositako barra

Kulturaz betea, dotorea eta gastronomikoa

E
uropako hiri ederrenetako bat dela esaten 
dute. Tradizioa eta modernitate dotorea 
nahasten ditu. Igeldo menditik edo Ulia-
ko behatokitik dauden ikuspegiek, Parte 

Zaharreko giroak, eraikin bikainek... Guztiak bat 
egiten du hotz utziko ez zaituzten lekuak osatze-
ko. Donostian, gozatu egingo duzu Kontxatik Hai-
zearen orraziraino paseatzen, tabernetako barrak 
estaltzen dituzten pintxo gozoak dastatzen, Bre-
txako edo San Martingo merkatuak, Aquariuma, 
San Telmo Museoa edo Kursaal biltzar-jauregia 
bisitatzen, Maria Kristina hotelaren eraikin ikus-
garrira eta Victoria Eugenia antzokira hurbiltzen, 
etab. Horretaz gain, 2016ko Europako Kultura Hi-
riburua izendatu dutela kontuan hartzen badugu, 
bisita nahitaezkoa dela ikusiko duzu. Nazioarte-

ko Jazzaldia, Zinemaldia... Hori baino askoz gehiago 
dago. Izan ere, hemengo gastronomia mundu osoan 
ezaguna da, argi propioarekin distira egiten duten 16 
Michelin izarrekin. Hortik kilometro gutxira, Getariako 
udalerrian, ez ahaztu Balenciaga Museoa bisitatzea, 
haren jaioterriak jostun kotizatuenetako baten ome-
nez sortu duena.

www.euskadi.net

119 km

Vitoria-Gasteiz

Bilbao

66 km

Donostia/San Sebastián

118  km

Arabako Errioxa

Donostia/San Sebastián
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Land

Andre Maria Zuriaren plaza

Eraztun Berdea

Gesaltza Añana

BIARRITZ, CÔTE BASQUE

IRUÑEA

Bere armarrian erakusten du bale-arrantzarekin lotutako 
jatorria, eta XIX. mendean gizarte-maila handiko bainue-
txe bihurtu zen. Hiriak ospea lortu zuen Napoleon III.aren 
emazte Eugenia enperatrizak jauregia eraikitzea agindu 
zuenean, gaur egun Hôtel du Palais hotela dena. 

Iruñeak bertan bizi izan diren kultura ezberdinen aztarnak 
erakusten ditu bere monumentu, plaza eta toki bitxi uga-
rietan. Aberastasun horri lasai paseatzera gonbidatzen 
duten parke ugariak gehitu behar zaizkio.  Horren guztia-
ren erdian dago Hemingway idazleak betikotu zuen festa. 

ARABAKO 
ERRIOXA

vITORIA-GASTEIZ
Berdea, bizia, monumentala

Mahastiak, paisaia, 
historia

B
ertako multzo historikoak Ken Follet 
idazleari bere literatura-lanetan ins-
pirazio gisa balio izan dio eta, nola 
ez, Andre Maria Zuriaren katedralaz 

gain, Gasteizek Erdi Aroko hirigune benetan 
ederra du. Ibilbidean zehar, eraikin eder uga-
ri ikusiko dituzu: jauregiak (Montehermoso, 
Bendaña, Escoriaza-Esquivel, Augusti -egun 
Arte Ederren Museoa-), beste garai bateko 
plazak (Brullería, Matxete...) eta baita hirigu-
nea inguratzen zuen harresiaren zati bat ere. 
Karten hirian, Bibat bisitatu behar duzu, kar-
ta-sorta historikoak eta aztarna arkeologiko 
interesgarriak bateratzen dituen museoa. 
Eta, nola ez, aisialdirako dituen eremu zaba-
lak ikusita (besteak beste, Eraztun Berdea) 
garbi geratuko zaizu zergatik izendatu du-
ten hiriburu berde. Aparteko ingurunea dira 
gatz-haranari izena ematen dioten gatzagak, 
hiriburutik kilometro gutxira. Benetan mere-
zi dute.

Bertako ardoek nazioarteko ospea dute, 
ardogileek beren lanean jartzen duten pa-
sioari eta klima pribilegiatu bat izateari es-
kertu behar zaion errekonozimendua. Baina 
Arabako Errioxak historia ere badu. Bertako 
ingurune batzuk ikusi besterik ez duzu; Guar-
dia, herri harresitu ederra, Erregeen Andra 
Maria eliza eta bertako elizatari ikusgarria 
protagonista dituena; aztarna megalitikoak 
(besteak beste, Sorginaren Txabola, Los Lla-
nos eta El Sotillo); etab. Baina natura ere 
badu, esate baterako, Biotopo Babestuko he-
zeguneak, balio biologiko eta ekologiko han-
dikoak, garaiaren arabera bertan bizi diren 
hegazti-espezie ugariengatik.
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INFO 
PRAKTIKOA

Land

ONDARROA  
946 831 951 · www.ondarroa.net

URDUÑA  
945 384 384 · www.urduna.com

PLENTZIA  
946 774 199 · www.plentzia.org

PORTUGALETE 
944 729 314 · www.portugalete.com 

SANTURTZI 
944 839 494 · www.santurtzi.net

SOPELA  
944 065 519 · www.sopelana.es

SOPUERTA 
946 104 028 · www.sopuerta.biz

TURTZIOZ 
946 109 604 · www.turtzioz.org

ZIERBENA 
946 404 974 · www.zierbena.net

DONOSTIA
DONOSTIA TURISMOA 
943 481 166 
www.sansebastianturismo.com

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

GARRAIOA
AIREPORTUA 
Bilbao-Loiu · 902 404 704 (AENA)  
944 869 660 / 944 869 663  
www.aena.es

BIDAIARI ONTZIA ETA FERRYA 
Bilbao-Portsmouth ferrya · 944 234 477 
www.poferries.com

TRENAK 
Abandoko Indalecio Prieto geltokia 
(Renfe) 
Plaza Biribila, 2 · 902 320 320 
www.renfe.es

Atxuriko geltokia (EUSKOTREN) 
Atxuri, 8 · 902 543 210 / 944 019 900  
www.euskotren.es

Konkordia geltokia; FEVE Bilbao 
Bailen kalea, 2 · 944 250 615 
www.feve.es

AUTOBUSAK 
Termibus (autobus-geltokia) 
Gurtubai, 1 · 944 395 077 
www.termibus.es

Bilbobus (udal-autobusak) 
944 484 070 · 944 790 981  
www.bilbao.net/bilbobus

Bizkaibus (autobusak: probintzia eta 
aireportua) 
902 222 265 · www.bizkaia.net 

METRO BILBAO 
944 254 025 · www.metrobilbao.net

TRANBIA 
902 543 210 · 944 019 900 
www.euskotran.es

TAXIAK 
Radio Taxi Bilbao 
944 448 888

Tele Taxi 
944 102 121

Radio Taxi Nervión 
944 269 026

BIZIKLETEN ALOKAIRUA 
Bilbon Bizi 
944 205 193 
944 203 113

OROKORRA
LARRIALDIAK 112 
INFORMAZIO OROKORRA 010  
(Bilboren udal-barrutiaren barruan  
egindako deietarako) 
944 010 010 (Bilboren udal-barrutitik 
kanpo egindako deietarako)

KIDEGO KONTSULARRAREN BULEGOA 
Kale Nagusia, 13-6.  944 706 426

HERRITARRENTZAKO INFORMAZIOA 
010 edo 944 241 700

ERREPIDEEI BURUZKO INFORMAZIO 
OROKORRA  
900 123 505 edo 112

KONTSUMITZAILEAREN 
INFORMAZIORAKO UDAL BULEGOA 
944 204 969

METEOROLOGIA ZERBITZUA 
807 170 348

GAUZA AURKITUAK 
944 204 981

ADUANA (CUSTOMS) 
Barroeta Aldamar, 1 · 944 234 700

PASAPORTEAK - BISAK - NAN 
Uhagon alkatearen kalea, 6 
944 210 000 (luz.: 215)

DOKUMENTAZIOA (INFOR. OROKORRA) 
900 150 000

BILBAO DENDAK 
944 706 500

BILBOKO MUSEOAK
GUGGENHEIM BILBAO MUSEOA 
www.guggenheim-bilbao.es

ARTE EDERREN MUSEOA 
www.museobilbao.com

BILBOKO BENEDICTO MUSEOA 
www.museo-benedicto.net

BILBAO TURISMOA 
www.bilbao.net/bilbaoturismo

BIZKAIA TURISMOA 
www.mybilbaobizkaia.net

ARABA TURISMOA 
www.alavaturismo.com

GIPUZKOA TURISMOA 
www.gipuzkoaturismo.net

EUSKADI TURISMOA 
www.euskaditurismo.net

NEKATUR/LANDETXEAK 
902 130 031 · www.nekatur.net

TURISMO BULEGOAK
BILBAO
BILBAO TURISMOA 
· Plaza Biribila, 1 (Terminus eraikina) 
  944 795 760  
· Mazarredo zumarkalea, 66 
  (Guggenheim Bilbao museoaren ondoan) 
· AIREPORTUA: 944 031 444

BIZKAIA
BAKIO 
946 193 395 · www.bakio.org

BALMASEDA 
946 801 356 · www.enkartur.net

BARAKALDO BEC (Bilbao Exhibition 
Centre)  
944 995 821 · www.
bilbaoexhibitioncentre.com

BERMEO  
946 179 154 · www.bermeo.org

DIMA 
944 046 097 · www.gorbeialdea.com

DURANGO 
946 033 938 · www.durango-udala.net

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

GETXO   
944 910 800 · www.getxo.net

GORDEXOLA 
946 799 715 · www.gordexola.net

GORLIZ  
946 774 348 · www.gorliz.net

KARRANTZA-HARANA 
946 806 928 · www.karrantza.org

LEKEITIO  
946 844 017 · www.lekeitio.com

MENDATA  
946 257 402 · www.mendata.es

MUNDAKA  
946 177 201 · www.mundaka.org 

MUXIKA 
946 257 609 · www.urremendi.org

ELEIZ MUSEOA 
www.eleizmuseoa.com

BILBOKO ITSASADARRA ITSAS 
MUSEOA 
www.museomaritimobilbao.org

BILBOKO PASIO-IRUDIEN MUSEOA 
www.museodepasos.org

ZEZENKETAREN BILBOKO MUSEOA 
www.plazatorosbilbao.com 
www.torosbilbao.com

MUSEO VASCO / EUSKAL MUSEOA 
www.euskal-museoa.org 

BERREGINEN MUSEOA 
www.museoreproduccionesbilbao.org

ATHLETIC CLUB MUSEOA (2014an 
itxita) 
www.athletic-club.net

EUSKARAREN ETXEA 
www.euskararenetxea.net

ARKEOLOGI MUSEOA 
www.bizkaia.net

BIZKAIKO MUSEOAK
KOSTAN
AGURTZA ARRANTZA TEKNIKEN 
INTERPRETAZIO ZENTROA (Santurtzi) 
www.losmuseosdelacostavasca.com

SANTURTZI ITSASOA INTERPRETAZIO 
ZENTROA (Santurtzi) 
www.losmueosdelacostavasca.com

RIALIA INDUSTRIAREN MUSEOA 
(Portugalete) 
www.rialia.net

BIZKAIA ZUBIA 
(Areeta-Getxo/Portugalete) 
www.puente-colgante.com

ARRANTZALEEN MUSEOA (Bermeo) 
www.bizkaikoa.bizkaia.net

BARRUALDEAN
BALMASEDAKO MUSEOA (Balmaseda) 
www.visitenkarterri.com

BOINAS LA ENCARTADA MUSEOA 
(Balmaseda) 
www.laencartadamuseoa.com

ENKARTERRIETAKO MUSEOA (Sopuerta) 
www.enkarterrimuseoa.net

EL POBALEKO BURDINOLA (Sopuerta) 
www.bizkaia.net/elpobal

LOIZAGA DORRETXEA. IBILGAILU 
KLASIKOEN MUSEOA (Galdames) 
www.torreloizaga.com

EUSKAL HERRIKO MEATZARITZAREN 
MUSEOA (Gallarta) 
www.museominero.net

"JOSÉ LUIS GOTI" MEDIKUNTZA 
ETA ZIENTZIA HISTORIAREN EUSKAL 
MUSEOA (Leioa) 
www.bizkaia.ehu.es

OROZKOKO MUSEOA (Orozko) 
www.orozkoudala.com

EUSKAL HERRIA MUSEOA 
(Gernika-Lumo) 
www.bizkaia.net/euskalherriamuseoa

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEO 
FUNDAZIOA (Gernika-Lumo) 
www.museodelapaz.org

GERNIKAKO JUNTETXEA (Gernika-
Lumo) 
www.gernika-lumo.net

SIMON BOLIVAR MUSEOA 
(Ziortza-Bolibar) 
www.simonbolibarmuseoa.com

EUSKAL BASERRIAREN EKOMUSEOA 
(Artea) 
www.euskalbaserria.com

DURANGOKO ARTE ETA HISTORIA 
MUSEOA (Durango) 
www.bizkaia.net

BALENDIN BERRIOTXOA MUSEOA 
(Elorrrio) 
www.museoberrio-otxoa.com

NATURGUNEAK
URDAIBAIKO BIOSFERA ERRESERBA 
944 650 822 
www.busturialdeaurdaibai.com 
946 870 402 (Ihobe) 
www.torremadariaga.net

GORBEIAKO PARKE NATURALA 
946 739 279 Areatzako Parketxeko 
Interpretazio Zentroa 

945 430 167 · 946 315 525 
Gorbeialdea · www.gorbeialdea.com 
www.gorbeiacentralpark.com

URKIOLAKO PARKE NATURALA 
946 814 155 · www.urkiola.net

ARMAÑÓNGO PARKE NATURALA 
946 800 226 · www.enkartur.net
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BILBAO TURISMOA
Plaza Biribila, 1 (Terminus eraikina)
944 795 760

www.bilbao.net/bilbaoturismo
mybilbaobizkaia.com
turismo.euskadi.net


