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Bakio ez da kostaldeko herri bat bakarrik. Bizkaiko hondartza handiena 

duen herria da, jauntxoen egoitzak eta udako etxeak ditu, eta baita 

barneko landa tradizionala ere. Bizikidetza perfektu horri esker herri 

lasaia sortu da, lagunkoia, hainbat paisaia eta edertasun natural 

paregabea dituena. Gaztelugatxeko Donieneko ermitak kortsarioei 

eta arrantzaleei buruzko istorioak kontatuko dizkigu.

Landa inguruaren 
kostaldeko xarma

1. ibilbidea: Uribe

ratik egiten dutena bertan. Txakolina-
ren museoa (Txakolingunea) bisitatu 
ondoren herriko izaera ezagutuko 
duzue. Bertako mikroklimari esker, 
hau da, itsasotik hurbil dagoelako 
eta lursailak kalitatezkoak direlako, 
ardo horren ekoizpena ahalbidetu 
da.  Museo horretan txakolina egite-
ko modu tradizionala eta ardogintza 
metodo modernoenak ezagutu ahal 
izango dituzue.

Bakoitik Gaztelugatxeko Donienera 
joan ahal izango zarete, naturaren 
ikuskizun zoragarrira. Astean zehar bi 
orduan behin Bakio eta Bermeo lotzen 
dituen taxi-bus lineari esker Gaztelu 

Bakiora iristeko Bizkaibuseko A3518 
lineako autobusa hartu behar da Bil-
boko Moyua plazan. Lanegunetan 
orduan behin ateratzen da eta jaie-

gunetan bi orduan behin. Udan, 
ekaina eta iraila artean, autobusak 
ordu erdian behin ateratzen dira. 

Bakion Bizkaiko hondartzarik luzee-
na dago, kilometro batekoa. Itsasoari 
irekita dagoenez egokia da ur kirolak 
egiteko, besteak beste surfa, waves-
kia edo kayak-surfa, eta bertan esta-
tu mailako eta nazioarteko txapelketa 
garrantzitsuak antolatzen dituzte.

Bakioko ekonomia beti egon da base-
rrietan oinarrituta, eta beraz, esne-
kiak, hegazti produktuak eta haragiak, 
fruituak eta loreak daude bertan. 
Horrez gain, zainzuriak eta limoiak 
ere berreskuratu dituzte. Baina uda-
lerri hori erreferentea da txakolina 
 sortzen, ardo leuna, gaztea eta fruitu 
kutsua duena, eta XIV. mende bukae-

Begi geltokira iritsiko zarete, eta 30-
40 minutu oinez egin ondoren Gazte-
lugatxeko Donienera iritsiko zarete. 
Larunbatetan eta jaiegunetan taxian 
8 pertsonara arte joan ahal izango 
dira. Ekaina eta iraila artean Bilbo-
Bakio-Gaztelu Begi ibilbidea A-3517 
autobusean egin daiteke.

Ermitara iristeko paseotxo bat egin 
behar da, eta oinez egiteko zapa-
ta egokiak eraman behar dira. Bi 
arkuko zubi bat igaro behar da eta 
241 maila igo behar dira. Iristean ez 
ahaztu ohitura mantentzea: hiru aldiz 
kanpaia joa behar da izpiritu txarrak 
uxatzeko eta gurari bat eskatu behar 
da. Kortsarioek erasoak egin zituzten 
bertan, besteak beste Francis Drake 
ospetsuak, eta arrantzaleek esaten 
dute itsasontziekin bertara  hurbiltzea 
eskuin eta ezkerrera birak eginez 
zorte onekoa dela. Batzuk diote gai-
nera, santuak ugalkortasun arazoak 
konpontzen ere lagundu dezakeela... 
 Begien aurrean itsaso zabala eta 
 atzean itsaslabar zorrotzak, leku ho-
nek beste garai batzuetara eramango 
zaituzte.  

Bakiotik autobuseko linea berdina 
hartuko dugu Bilbora itzultzeko.
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