








Mende-mendebaldeko
puntut ik ,  Kobaron

lurmuturretik, eki-ekialdeko puntura, Ondarroako
hondartzetaraino, Kantauri itsasoak batzuetan
indartsu eta besteetan xarmant jardun duen artista
grinatsu baten eskuekin zizelkatu du Bizkaiko
itsasertza; hartara, kontratez beteriko profila sortu
du: harea fineko hondartzak gordetzen dituzten
itsaslabar malkarrak, euren urak itsasoarekin
nahasten dituzten ibaiak eta olatuen eta mendien
artean zaildutako bizilagun eta herriak.

abardurez betetako fatxada daukagu (itsaso eta
mendi berdeak, zeru urdin eta grisaren azpian) eta
bere 150 kilometroetan urak eta burdinak eta bien
nagusitasuna izan zuten andre-gizonek idatzitako
tradizioen historia oparoa gordetzen da. Punta
Luceroren itzalpean dugun Zierbenatik berriro ere
itsasadarra eta itsasoa batzen diren Ondarroaraino



era guztietako hiri eta herriak ikusten dira, batzuk dotoreak,
besteak menderakaitzak eta guzti-guztiak abegitsuak. Bizkaiak
beti begiratzen dio itsasoari eta itsasertzeko herri horietan
arrantza nahiz merkataritzako tradizio handiko portuak ditugu.
Santurtzin nazioartean hain ezaguna den Bilboko portua
daukagu, Portugaleten Getxorekin bat egiten duen Bizkaiko
zubia, zubi esekirik onena ; eta Bilbon, botxoa, Nerbioi
itsasadarretik Abrari begiratzen diona, hiriburua dela
aldarrikatzeko eta bere industri eta merkataritza historia
kontatzeko Guggenheim museo eta Euskalduna jauregiaren
modernotasunetik eta Abandoibarrako irudi berritutik.

Plentzia, antzinako arrantza portua da; bere hondartza eta
goian auzokide duen Gorlizena Astondoraino iristen den
hareazko oskol batean batzen dira. Bakion ere hondartza
ederra dugu, Bizkaiko luzeena, eta bere ondoan historiaz eta
kondairaz betetako Gaztelugatxeko Donieneko uhartetxo

babesgabe bezain ikusgarria. Apur bat aurrerago, Matxitxako,
eta hori gaindituta, olatuen artean, Bermeo azaltzen da, Bizkaiko
arrantza portu nagusia, Kantauriko legatz flotarik handienarekin.
Mundakako talaiak atea zabaltzen digu UNESCOk Biosferaren
Erreserba izendatutako Urdaibaiko estuarioa ikusteko. Gernikako
itsasadarrak ontziolen iraganera eroaten gaitu eta hiriak bisitaria
estaltzen du askatasunaren espirituarekin eta dotoreziaren
mantuarekin. Arrantzaleen herriak ere baditugu (Elantxobe,
Ea ), euren ekonomiaren oinarri diren herentzia eta tradizioei
eutsi dietenak, bai eta hiribildu dotoreak ere, hala nola Lekeitio
eta Ondarroa, portuari lotutako etxebizitzak eta guzti.





















































































































































































































































































Abrako kirol portua, Getxoko kirol portu
bezala ezagunagoa dena, Bilboko
portuaren sarreran dago, Algortako Portu
Zaharretik oso hurbil.

Oso erabilia eta ezaguna da; izan ere,
merkataritza handia dago bertan: zineak,
jatetxeak, dendak

Komunikazioak bikainak dira; autopistak,
ontzi garraioa, trenak  ditu. Bilboko
Nazioarteko Aireportua 15 minutura dauka;
aireportu honetatik Europako hiri
nagusietara egin daiteke hegan.

El Abra portua NOLA SARTU
Egunez edo gauez.
Kai muturra argiez balizatuta dago. Marinaren olatu
horma luze eta okertua gainditu behar da.
SARBIDEA
Sarbidera jiratu olatu hormaren eta buia baten artean
eta ekialdeko ontzi lekuetara jo behar da; bertan
amarratzeko jarraibideak emango dizkigute.
ATRAKALEKUA
Ontzi lekuek fingerra daukate. Guztira 800 amarradura
baino gehiago daude eta pasoko yateei lekua ematen
zaie kanpoko ontzi lekuetan.
ILABEAK
Itsaso barrenean daude, sarbidearen aurrean; baten
bat aurkitzeko, lehenengo eta behin kapitaintzari
jakinarazi behar zaio.
AINGURATZEA
Ainguratzeko lekua dago (harea eta lokatzezko hondoa
dago) 2-3 metroko sakoneran, sarrerako hegoaldeko
ilabeetatik hurbil.

Pilotaketa

Getxo

144



Segurtasuna oso ona da inguru
osoan.

METROKO GELTOKITIK 5
MINUTURA DAGO.

 l= 43… 20 , 34 N
 L= 03… 01 , 58 W

18 m

827

A

Bikaina

94 491 23 67

7 m

ZERBITZUAK •OROKORRA •
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