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Burdinazko erraldoiak agerian uzten du XIX. mende bukaeran eta XX. mende 
hasieran Bizkaian bizitako susperraldi ekonomiko eta soziala, eta zubia da 
protagonista nagusia. Kostaldeko alde horretan eraikuntza eta pasealeku 
handiak egin zituzten, eta hondartza inguruetako eraikinek agerian uzten 
zuten bertakoen maila ekonomikoa.  Hondartza lasai horiek edo olatuak 
eta surfeko taulak nagusitzen diren hondartzak deskubritu itzazue, baita 
munduko lehenengo ur azpiko bodega eta arrezife artifiziala ere. 

Burdinazko erraldoiak eta 
surfeko taulak  

2. ibilbidea. Olatuen bila 

Metroa Algortan hartu eta Bidezaba-
len jaitsi, eta bi kilometro inguru oi-
nez egin ondoren La Galeara  iritsiko 
zarete, Getxoren goiko aldera, eta 
bertan Abra ibaiaren bista ederrak 
ikusiko dituzue. Bisitatzeko leku 
ederrak daude bertan: Aixerrota ize-
neko errota, La Galeako gotorlekua 
eta itsasargia, Andra Mari eliza eta 
Karmengo Amaren hilerria. 

Metroan Sopelara joateko aukera da-
go ondoren, leku ezin hobea surfean 
eta bodyboard-ean aritzeko. Hon-
dartzetan haitzak daude forma ede-
rrekin eta amildegi handiak baita ere. 

Ibilbidea Bilboko edozein geltokietan 
hasten da, metroko 1 linea hartuz-
Plentziarako norabidean, eta lehe-
nengo geralekua Areeta izango da. 
Ongi-etorria emango dizue Bizkaia 
Zubiak, burdinazko egitura ikaraga-
rriak, Iraultza Industrialaren ikur eza-
gunak, UNESCOk gizateriaren ondare 
aintzatetsi zuenak. Zubia eraiki zuten 
Nerbioiko ibai ahoaren alde biak ko-

munikatzeko beharra zutelako, 
eta burdina ustiatzearen ondorioz 

 Bizkaiko ekonomiak eta gizarteak 
izan zuen susperraldi garaia agerian 
uzten du zubiak. Beste aldera beheko 
kaxan edo zubiaren goiko pasabidean 
joan zaitezkete. 

Areetako kaia ikusi ondoren paseo 
bat emanaz kirol portura iritsiko za-
rete. Euskadin eraikitako lehenengoa 
izan zen, eta kirol nabigaziorako eta 
uretako kirolak egiteko sortu zuten. 
Gainera, merkataritza saltokiak, era-
berritze dendak, ostalaritzakoak, zi-
nemak eta aquariuma ere badaude. 

Ereagako hondartzatik jarraituz 
 Algortako portu zaharrera iritsiko 
zarete. Arrantzaleen auzo xarman-
garria da, eta eskailerak igo eta ka-
leak bisitatzean San Nikolas ermita, 
arrantzalearen eta sardina saltzai-
learen eskulturak, Etxetxu plaza, 
Riberamune petrila eta Getxoko si-
renoaren malekoia ikusiko dituzue, 
itsasoarekin harreman zuzenean 
dagoen artelana. 

Barinatxe-La Salvaje hondartzan 
duna bereziak daude, eta bertan 
parapente zaleak egoten dira ki-
rola egiten. Arriatera-Atxabiribil 
 hondartzatik gertu hainbat taberna 
daude giro ederrarekin, eta horieta-
tik ilunabar ederra ikusteko aukera 
izango duzue.

Plentzia

Arriatera-Atxabiribil

Hurrengo helmuga Plentzia da. 
Herri horretan ibaia, familian egun 
bat pasatzeko hondartza perfektua 
itsasoa oso bare egoten delako eta 
herrigune historikoa daude. Badian 
esperientzia paregabea bizi daiteke, 
hain zuzen ere munduko lehenengo 
urpeko ardo bodega eta arrezifea 
bisitatu daitezke, Crusoe Treasure 
urpeko bodega hain zuzen ere. Jaso 
informazioa Plentziako turismo bu-
legoan. Bilbora bueltatzeko metroko 
1. linea hartu behar da berriz ere. 
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