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Piperrak, babarrunak, marmitakoa, arrain kontserbak, atuna, 
hegaluzea eta antxoak, Bizkaiko ekialdearen izaerarekin 
sortu eta egindako produktuak, non iragan historikoa oso 
nabarmena den, bizilagunen bake nahiak bonben oihartzuna 
isiltzen duelarik. Naufragioen eta itsasoko ekaitz bortitzen 
istorioek itsas jendearen izaera, ohiturak eta pasioak isilak 
izatea egin zuten.

Bakea eta itsasoarekin armonia 
nahi duten bizilagunak  

4. ibilbidea. Gernika eta Urdaibai     

Europako herrien parkea, Bakearen 
museoa, Euskal Herriaren museoa 
eta Pasealekuko babesleku antiae-
reoak ere bisitatu daitezke. Gure his-
toria ezagutzea da, gure nortasuna, 
eta tradiziorik errotuena.

Itsasbegi-Busturia geltokian jaitsi 
ondoren hondartzara joan zaitezke-
te, Sukarrietara, oso gomendaga-
rria familientzat. Hondartza irekia 
da, Sandindere irlak babesten due-
na Gernikako itsasadarraren ezke-
rreko aldean,Urdaibai Biosferaren 
Erreserba barnean. Hondar fina eta 
itsaso barea ditu, aisialdirako eremua 
dago, baita ermita txiki bat eta itsas 
pasealekua ere.

Mundaka helmuga ospetsua da na-
zioarteko surfean, Europako ezke-
rreko olatu luzeena bertan baitago. 
Mundakako bizitza arrantzaleen por-
tu inguruan kokatzen da, baina Santa 
Katalina ermitatik Bizkaiko kostal-
dearen bistarik ederrenetakoa ikusi 
ahal izango duzue. 

Gernikako Batzar Etxea

Ibilbide hau egiteko Euskotrenen 
Bilbo-Bermeo trena hartu behar da 
Bilboko Bolueta geltokian Bermeo-
rako noranzkoan. 50 minutu ondo-
ren Gernika-Lumora iritsiko zarete. 
Udalerri hori bisitatzea ezinbeste-
koa da Bizkaiko historia eta ohiturak 
 ezagutzeko. Piper eta babarrun os-
petsuak bertakoak dira, eta foru hi-

ribildu honetan urteko astelehen 
guztietan merkatua antolatzen 
dute. “Gernikako Azken Astele-

hena” nekazaritza azoka ospetsua 
egiten dute baita ere urriko azken 
astelehenean. 

Gernika mundu osoan zehar ezaguna 
da gudaren zentzugabekeria eta bor-
tizkeria dela-eta. 1937an bonbarda-
tu zuten, Espainiako Gerra Zibilean, 
eta Picassoren margolanari esker 
bake nahia irudikatzen duen herria 
da gaur egun. Gainera, Batzar Etxean 
Gernikako arbola ospetsua dago, 
euskaldunen eskubide eta askata-
sunen estandartea hain zuzen ere. 

Mundaka

Gernika-Lumo

Bermeo

Ideia ona da pintxoak jatea eta Ber-
meoko portu zaharra bisitatzea, eta 
beste ideia on bat da dudarik gabe 
Gaztelugatxeko Doniene bisitatzea. 
Uhartetxo horren goiko aldean er-
mita bat dago, tradizio handikoa 
itsasoko biztanleen artean eta 
Euskadin gehien bisitatzen den le-
kuetako bat, paisaia oso aberatsa 
duelako, itsaso zabala eta kostalde-
ko amildegiak batuz.

BUS

Bermeon marmitakoa, eta atun, he-
galuze eta antxoa kontserbak jan 
ahal izango dituzue. Bermeo herri 
arrantzalea da, xarma handikoa eta 
balea arrantza tradizio handia duena. 
Arrantzaleen museoa eta Aita Guria 
itsasontzia bisitatu ondoren bizitza 
itsasoan eman zutenen bizitza mo-
tari eta zailtasunei buruzko ezagutza 
gehiago izango dituzue. 

1716


