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Lekeitio Lea-Artibai eskualdeko herri arrantzale polita da. Polita da alde 

batetik kokapen geografiko ederra duelako Lea ibaia itsasoratzen den gunean, 

eta hala, Isuntza eta Karraspio hondartzen artean San Nikolas irla sortu zen. 

Helmuga turistiko pribilegiatu da, kostaldea, natura, kultura, itsas tradizioa eta 

itsasoarekiko errespetua uztartzen dituelako. Herri hau beti egon zen arrantzari 

lotuta, turismoa iritsi zenera arte.

Kostaldearen eta tradizioaren 
edertasuna  
 

5. ibilbidea: Lea-Artibai

Bisitatu beharreko beste eraikin bat 
Santa Katalina itsasargia da, orain-
dik ere martxan dagoena, eta bertan 
dago baita ere Nabigazio teknologia-
ren interpretazio zentroa. Asteburue-
tan irekitzen dute jendeak ikusteko, 
eta helburua arrantzale tradizioa 
mantentzea da. Ilunabarra ikusteko 
leku paregabea da, alde zaharretik 
oinez hogei minutura baitago. Bes-
te paseo interesgarri bat Lumentza 
mendira igotzea (15 minutu) da. An-
tzina bertatik ikusten ziren baleak, eta 
Learen ibilbidea ere interesgarria da. 

San Nikolas irlakGarraitz izena ere 
badu, eta udalerriko turismo erakar-
garrietako bat da. Txoko berezia da, 
marea behean dagoenean bertara 

Lekeitiora iristeko  Bizkaibuseko 
A3512 autobusa hartuko du-
gu (Bilbo-Lekeitio  autopistatik), 

orduro ateratzen dena Bil-
boko termibus geltokitik. Le-
keitio herri  arrantzalea da 

aspalditik, eta  itsasoko jendea-
rentzako  garrantzitsua izan zen: 
balea- arrantzaleentzat, gainerako 
 arrantzaleentzat,  nabigatzaileentzat 
eta abenturazaleentzat. Baina ho-
ri guztia XIX. mendean aldatu zen, 
lehenengo turistak Lekeitioko 
 hondartzetara iritsi zirenean. Eta gi-
zarteko maila altuko turistak ziren, 
besteak beste Isabel II.a erregina eta 
Austria-Hungariar inperioko Zita en-
peratriza. Ordutik hona herria oso la-
saia da neguan, eta udan bisitari asko 
izaten ditu, oso dinamikoa da eta bi-
zitzaz betetzen da. 
Lekeitioko alde zaharrean hainbat 
jauregi daude eta horiek osatzen dute 
ondare zibila, besteak beste Uriarte, 
Oxagoiti, Uribarri eta Abaroa jaure-
giek, eta horrez gain, etxe-dorreak 
eta antzinako arrantzaleen etxeak 
ere badaude.  Erlijioari dagokionez 
Andra Maria Zeruratzearen basilika 
dago, urreztatutako erretaula gotiko 
zoragarriarekin, estatuko hirugarren 
handiena hain zuzen ere.  

joateko aukera dagoelako, eta kon-
dairaren arabera, antzina lepradunak 
hantxe uzten zituzten, beste herrita-
rrak ez kutsatzeko. 

Lekeitiok hiru hondartza ditu.  Isuntza 
da hondartza nagusia, portutik eta 
alde zaharretik hurbil dago, eta 
 perfektua da umeak dituzten fami-
lientzat. Karraspio Mendexan da-
go, eta luzeran 500 metro baino 
gehiago dituenez herriko luzeena 
da.  Hondartza bietatik joan gaitezke 
San Nikolas irlara marea behean 
dagoenean, baina hala ere hobeto 
da Karraspioko hondartzatik joatea. 
Hondartza txikiena Basatia da, baina 
marea behean dagoenean bakarrik 
ikusten da.

Autobus linea berdinean, A3512 
zenbakia duenean, bueltatuko gara 
Bilbora.
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