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enparantza), baita “Bizkaia Zubia” 
edo “Eskegitako Zubia” ere. Munduko 
lehenengo zubi transbordadorea 
da, ingeniaritza industrialeko altxo-
rra, 1893an inauguratu zutena eta 
2006an Gizateriaren Ondare aintza-
tetsi zutena.

Bi alde batzen ditu, bi mundu, bata 
langileena, Ezkerraldea, eta bestea 
burgesiarena, Eskuinaldea. Itsasa-
darretik nabigatu ahal izatea ez du 
oztopatzen burdinazko egitura erral-
doiak. Zubia Bizkaiko historiaren zati 
nabarmena da, eta zubia gurutzatuz 
iritsiko zarete Getxora. Kaxan edo 
goiko pasabidean igarotzeko aukera 
izango duzue, eta goitik Abraren bista 
zoragarriak ikusiko dituzue. 

Ibilbidea Bilboko Abando geltokian 
hasten da, Renfeko C1 linean, Santur-
tziko norabidean. 22 minutuan herri 
arrantzalera iritsiko gara. Trenetik 
atera eta metro gutxira portua da-
go, eta han arrainaren lonja bisitatu 

ahal izango dugu, baita Santurtziko 
 Itsas Museoa edo enkantea ere, 

noizean behin enkante antzeztuak 
egiten dituztelarik. Baina ziurrenik 
Santurtzi sardina erreengatik eza-
gutuko duzue, baita “Desde Santurce 
a Bilbao” kanta ezaguna dela eta ere: 
“sardina freskue…”. 

Hurrengo herria Portugalete da, pa-
seatzen joan gaitezke bertara. 10 mi-
nutuan Agurtza itsasontzia ikusiko 
dugu, egurrezko azken ontzietako bat, 
arrantza tradizionalekoa, urte guztian 
zehar bisitatu daitekeena. 

Portugaleten Erdi Aroko herrigunea 
bisitatzea aholkatzen dizugu Bilboko 
Itsasadarraren ondoan (Santa Ma-
ria basilika, Salazar dorrea eta Solar 

Santurtzi

Lehorreratu ondoren Areetako kaian 
(Getxon) egongo zarete, leku ezin 
hobea XIX. mende bukaerako eta XX. 
mende hasierako jauregi arkitektura 
ezagutzeko, garai hartan gizarte eta 
ekonomia gorakada nabarmena izan 
baitzen Bizkaiko eremu honetan. Ar-
kitekto ospetsuek kostaldeko paisaia 
ikusgarria sortu zuten eraikuntza pa-
regabeekin, besteak beste Bidearte, 
Cisco etxea, Kai-Alde jauregia, Cris-
tina Etxea edo Mesedeetako Andre 
Mariaren eliza eta Txurrukako kaia.

Bizkaia Zubia

Portugalete

Oinez jarraituz kirol portura iritsiko 
zarete, kirol nabigaziorako eta den-
bora gutxi egoten diren ontzientzako 
prestatua. Eremu ludikoa eta merka-
taritzakoa ditu, baita beste eremu 
 tekniko bat ere uretako kirolentzako. 
Kirol portuaren ondoan itsas bidaie-
tako itsasontzien terminalaeta Erea-
gako hondartza daude.

Begirada altxatu eta aberatsen 
egoitzak ikusiko dituzue itsasoaren 

gainetik Algortako portu zaharra-
ren inguruan, eta hara iristeko hon-
dartzako paseoan oinez egin behar 
da. Igo eskailerak eta ikusi maite-
minduko zaituzteten arrantzaleen 
etxeak, irregularrak eta koloretsuak, 
arrantzaleen auzoko kale estuetan 
oinez zabiltzaten bitartean. 

Bilbora metroan itzultzeko aukera 
izango duzue Algortako edo Negu-
riko geltokietatik.

Bizkaia Zubiak Nerbioik bere urarekin 
Bilbo Handiari egiten dion zauria ixten 
du. Burdinazko egitura handiak Bizkaiko 
historian metal horrek izan duen eta 
oraindik duen garrantzia agerian uzten du 
eta zubiak itsasadarraren bi aldeak batzen 
ditu, bi munduak, osotasunari zentzua 
ematen diolarik itsasoratu aurretik.

Batzen gaituen zubia
1. ibilbidea. Itsasadarraren alde biak
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