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Guggenheim: 
kanpotik eta 
barrutik
Bisitariaretzat ezezagunak diren bazterrak 
mehatzea, erakusketak nola antolatzen 
diren ikustea, museoa kanpotik eta 
barrutik modu ludiko batean bisitatzea 
eta azken modako proposamen 
gastronomiko batekin bisitaldiari bukaera 
ematea, museo bateko ibilaldi batetik 
baina haratago doan esperientzia da

www.euskaditurismoa.net
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museoaren arkitektura-arrastoaren atzetik
GuGGenheIm

bilbori bizirik eta abangoar-

dista igartzen zaio... Be-

rehala konturatuko zara, 

modernitatea jario baitu. 

Industria-hiria izatetik hiri-diseinuan 

nazioarteko erreferente izatera igaro 

da, eta gaur egun jarraitzeko moduko 

birmoldaketaren eredu bat da. Presta 

zaitez... Erabateko aldaketa bat iku-

siko duzu. 

Komeni zaizu jakitea eraldaketa me-

troa eraikitzearekin hasi zela, ezin-

bestekoa baita hiriaren eguneroko 

bizitzarako. Baina, bada Bilbori na-

zioarteko proiekzioa eman dion bes-

te gauza bat: "Guggenheim efektua". 

Izan ere, onartu beharra dago eraiki ze-

netik hiri-errealitate berri baten ikono 

bihurtu dela. Ziur bere arkitektura zi-

rraragarriak, Frank Gehry arkitektoa-

ren lanak, ez zaituela berdin utziko, eta 

gauza bera bere askotariko pinakote-

kari dagokionez, gure garaiko artea-

ren ikuspegi osatuenen lagin bat baita.

Puntu honetan zerbait nagusitzen da 

nahitaez: argazki bat bere maskotaren 

ondoan, Puppy; Jeff Koons artistaren 

lorezko txakurra, hasiera batean 

museoaren inauguraziorako bakarrik 

sortu bazen ere, hainbesteko arrakasta 

izan zuen, non gaur oraindik bere 

zaindari leiala den. 

Bilboko Guggenheim Museoaren beste era-

kargarritasun bat da bere inguruan 

eragin duena: mundu osoko turistak 

erakartzeko gai den arrastoa. Hala ere, 

ezarri zenetik, Bilbao hiri kosmopolita-

ren glamourrarekin saldu zitekeen hiri 

handi gisa ikusten hasi zen. Ikusiko 

duzu: kutsu hori dauka. Metrora sar-

tu eta berehala ikusiko duzu Sir Norman 

Foster jaunaren marka,  arkitekturaren 

eta ingeniaritzaren arteko fusio ma-

gistrala baita. “Fosteritos”, horrela dei-

tzen zaie hemen modu adiskidetsuan 

metroko sarrerei. Era berean, harritu-

ta geratuko zara Philippe Starck jauna-

ren sormen bereziarekin. Alhondigan 

ikus daiteke, ardo-biltegi zahar bat, 

gaur egun kulturaniztasuneko zentro 

bat bihurtu dena.

“ F O S T E R I T O ”

A l h O N d I g A
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Nazioarteko ospea duten hainbat 
arkitektok ilustratu dute Bilboren 
birmoldaketa eredugarria. Diseinua 
protagonista gisa hartuta, hiriak 
beste modu bat aurkitu du jendeak 
bizi dezan
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orain ingurune berde 
eta atsegingarri batean 
erlaxa zaitezke, diseinuz 
inguratua. Abandoibarra 

Etorbideari buruz hitz egiten ari gara, gune 
alaia, non turistak eta hiriko bizilagunak 
nahastu egiten diren gozamen-uneak 
partekatzeko. Ibilbide honek, benetan 
atsegina izateaz gain, aukera emango dizu 
Bilbao Metropolitarraren suspertzearen 
dimentsioa ondo ezagutzeko. Moneo eta 
Siza arkitektoek diseinatutako proiektu 
bat, gaur egun hiriaren kulturagune eta 
negoziogune berria izateko pentsatua. 
Izandako lorpena ikusiko duzu. Izan ere, 
jada badakizunez, Bilbon, behin hasita, 
dena gogotik egiten dute... Nahitaezkoa 
da esatea arkitekto ospetsuei dagokienez, 
bertan kantitatea eta kalitatea metatzen 
direla. 

Obra horien artean aurkituko dituzu, era 
berean, Isozaki Dorreak eta Iberdrola Torrea, 
César Pellik sinatua. Azkenak 165 metro-
ko garaiera du, Euskadiko dorrerik altue-
na izanik. 

Zure ibilbidean ezin duzu ahaztu Itsasa-
darraren gainetik igarotzen den zubi zuria 
gurutzatzea... Zubi Zuriaren gainean zaude, 
Santiago Calatravaren pasabide ederra. Ho-
rren lana dugu ere Bilboko aireportuaren 
terminala, Usoa deitua, hegan egiten has-
tera doan hegazti baten antza izateagatik.

Bilbao berrian munduko arki-
tektorik onenak metatzen dira 

Iradokizun bat?: Arte Ederren museoa bisi-
tatzea. Museoaren pinakoteka ospetsuak 
7.000 pieza baino gehiago ditu, besteak 
beste honako sinadura hauekin: Greco, 
Sorolla, Gauguin, Zurbarán... Herrialdeko 
onenen artean kokatutako pintura eta es-
kulturako bilduma dauka. 

Puppyk ere 
zaintzen du
Iberdrola 
Dorrea

P u P P y  E T A  I B E R d R O l A  d O R R E A
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Eta orain, erosketak egingo ditugu? 
Bilboko merkataritzak beti izan du do-
torea eta kalitatezkoa izatearen ospea. 
Hiriaren susperraldia Guggenheim fe-
nomenoarekin batera iritsi zen; izan ere, 
nazioarteko firmak ezarri dira, estable-
zimendu kopuru handi bat modernizatu 
da, oinezkoentzako kaleak egokitu dira 
ibilaldia eta shopping deitutakoa erosoa-
go egiteko... Abandok, Indautxuk eta Kale 
Nagusiak osatzen dute zona horren ar-
datz nagusia. Bertara, askoz errazago 
iritsi zaitezke hiriaren garraio-sistema 
modernoari esker: metroa, tranbia, au-
tobus-sare on bat, eta parking kopuru 
handia.

Era berean, birgaitua izan den Alde 
Zaharreko merkataritzak mota guztietako 
400 establezimendu baino gehiago 
eskaintzen dizkizu. Ez ahaztu zona hau 
zure ibilbidean sartzea.

Abangoardismo horren 
guztiaren barruan ikusiko 
duzunez, hiriak bere 
eraikin dotoreen estilo 
tradizionalari ere eusten dio 

Zabalgunean argi ikusiko duzu Bilbao 
bere historiaren zati handi bat kontser-
batzeko gai izan dela. Bere Alde Zaha-
rra osatzen zuen gune zaharretik hasita, 
Itsasadarra zeharkatuta, hiria ireki egin 
zen eta garatzen hasi zen XIX. mendea-
ren amaieran, burgesia berriarren premiei 
erantzuteko. Besteak beste, Arriaga Antzo-
kia eraikin neobarrokoa, Konkordiako Gel-
toki modernista, Aldundiaren Jauregia, Iruña 
Kafe ederra edo Eliseo Zalaiak Antzokia, mo-
du harmoniatsuan bizi dira Bilbao berri-
tuaren eraikin abangoardistenekin.

turismo Bulegoaren proposa-
mena da Bilboren zati hori bisi-
tatzea gida profesional baten 

laguntzarekin, ibilbide interesgarri bat 
eginez: Zabalgunea-Abandoibarra.

Bisitak erakutsiko digu XIX. mendetik 
gaur egun arte hiriak izan duen hiri-
gintza-garapena eta bere arkitektura. 
Zabalgunean eta Abandoibarran pasea-
tzerakoan Bilboren espiritu ekintzailea 
topatuko duzu, eta, aldi berean, atari 
irekiko arkitektura eta eskulturako mu-
seo bat gozatuko duzu... Hiribilduare-
kin batera beti izan den etorkizuneko 
ikuspegiaren lagin bat.

Oinezko ibilbideak:

Bilbao Walking Tours

www.bilbao.net/bilbaoturismo

IdEIA
ON
BATE l I S E O  Z E l A I A K  A N T Z O K I A

P O Z A S  K A l E A

E R T Z I l l A  K A l E A
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Bilbao, erosketetan 

Abandon, Indautxun, 
Kale Nagusian eta Alde 
Zaharrean



7

Jakina, badago Guggenheimaren 
aurreko Bilbao bat oso gustura 
dastatuko duzuna. Itsasadarraren 
inguruan jaiotzen dena da, 
arkitektura oso pertsonalarekin bere 
eraikinetan...  Alde Zahar zaratatsua. 
Bere "Zazpi Kale" tradizionaletan 
ibiltzeak esan nahi du pintxotara 
joatea, erosketak egitea eta hiriaren 
historia non hasi zen ikustea 

Bilboren alderik tipikoena

alde zaharra

Bere  

kaleetan  

galtzearen  
xarma
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7
bilboko jendearen ezau-

garri nagusietako bat 
“hemengoa izateaz" 
harro egotea da, eta 

Alde Zaharra gehien maite duten zoneta-
ko bat da. Gune horretan hasi zen sortzen 
hiria duela urte asko, 1300. urte inguruan. 
Gunea osatzen duten Zazpi Kaleak honako 
hauek dira: Goienkale, Artekale, Dendarika-
le, Belostikale, Arategizar kalea, Barrenkale 
eta Barrenkale Barrena. Ikusiko duzunez, 
horien inguruan kantoi, plaza eta hain-
bat estilotako eraikinez osatutako sare bat 
eratzen da: estilo barrokoa, neoklasikoa, 
modernista... Bilboren bihotz zaharra bi-
zitzaz beterik dago.

"Txikiteoa"  
benetakoagoa da  
Alde Zaharrean

Bilboko Alde Zaharrean, hiriko beste zo-
na batzuetan gertatzen den modu berean, 
nagusitzen diren bi jarduerak merkataritza 
eta txikiteoa dira. Bada garaia pintxo-ba-
rren koloreak eta zaporeak probatzeko eta 
bertako jatetxe askotako batean jateko. 

Tipikoetako bat hautatzen baduzu, orain-
dik ere talderen bat topa dezakezu bazka-
riaren amaieran abesten. 

Izan ere, euskaldunok ahots onak ditugu. 
Esaten omen dute zortzikotea, gutxienez 
zortzi gizonen ahotsekin osatutako koru-
taldea, hemen sortu zela. 

Era berean, Begoñako Andra Mariarekiko 
debozioak ere beren kantuen hartzaile 
egiten du. Ohikoa da erakundeak, kirol
-klubak, elkarteak eta enpresak Basilika-
ra igotzea, beren ospakizunen partaide 
egiteko. 

Begoñako amatxua,
Bizkaiko zaindaria, ha-
sieran marinelena zen

Zer iruditzen zaizu pintxo batzuk dasta-
tzea eta poteoa Bilbotarren estiloan Hiri-
bilduaren bihotz-bihotzean?

Eta gero ibilbide bat egitea Area-
tza pasealekuko lorategi dotore eta 
erromantikoetan?

Primeran. Azkenik, funikularra hartuko 
dugu Artxanda mendiaren gailurreraino, 
bista onenak gozatzeko eta hiria zure 
zerbitzura sentitzeko.

 
www.euskaditurismoa.net

Bilbao 
zure zerbitzura

Bisitatzera joan zaitezke Mallonako Galtza-
den 311 eskailera-mailak igota. Baina ez 
kezkatu, igogailu batek goraino eraman 
zaitzake.

Bitxikeria bat: Hiriko biztanleek, hiria 
maitasunez "botxo" deitzen dute, bailara 
batean dagoelako.

Artxandako funikularrak, igoera azkar ba-
tean, aukera ematen dizu bertatik irteteko 
eta hiriaren ikuspegi panoramiko zoragarri 
bat gozatzeko, non berdea zeru-harraska-
riekin elkartzen den. 

P l A Z A  B E R R I A

T X I K I T E O A

IdEIA
ON
BAT

9

E U S K A D I     I H E S A L D I A K  H I R I A N B I l B A O



“Pintxoak”
Bilbon egon zarela esaten baduzu, 
eta bertako jendearekin "txikiteatzeko" 
nahastu ez bazara, hemengo gauzarik 
tipikoena ez duzu bizi. Hortaz, zure 
ibilbidean sar ezazu, pintxo zoragarriak 
dastatzeko. Egunez nahiz gauez, 
Alde Zaharrean (Plaza Berria, Jardines 
kalea, Andra Maria kalea eta Txakur 
kalea, beste batzuen artean) edo 
Zabalgunean Indautxun (Garcia Rivero 
edo Poza kaleak, beste batzuen artean), 
esperientzia bizi ahal izango duzu, kopa 
on batekin amaitzeko.

erosketak gustuko badituzu, 
Alde Zaharrak ere erakarriko 
zaitu. Izan ere, Alde Zaharraren 
 merkataritza-tradizioa Hiribil-

duaren hasieratik mantendu da. Hortaz, 
bertako taberna eta jatetxeetako goza-
menez gain, Alde Zaharreko kaleek hiriko 
dendarik onenetako batzuk eskaintzen 
dizkizute. Bereziki zona birgaitua izan 
zenetik, 83. urteko uholdeen ondoren. 
Alde Zaharrean erosketak egitea bene-
tan merezi duen entretenimendu bat da. 
Zure eskura dituzu mota guztietako 400 
saltoki baino gehiago, beste garai bateko 
xarmaz beteriko denda zaharrak, joera 
berriak dituzten firmen sorta bat, baita 
ostalaritzako 200 establezimendu eta Bil-
boko Erriberako Azoka ere: “betiko azoka”, 
Bilbon esaten dutenez. Gune berritu bat, 
hiriaren sinbolo izaten jarraitzen duena. 
Bere ospeak aditzera ematen digu kali-
tatea, historia, tradizioa... Beti egon da 
lotua Hiribilduko ohiturekin. Ba al zene-
kien azoka hori Europako handiena dela 
azalera estaliari dagokionez?

A N d R A  M A R I A  K A l E A

d O N E  J A K u E  K A T E d R A l A
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“Pintxoak”

Bilboko jendeak aski ongi daki beren 
jaiak nola programatu eta gozatu. 
Aste Nagusia horren adibide bat 
da. Zarata ondo antolatua gustuko 
baduzu, bizi ezazu Marijaia "Jaiaren 
Andrearen" alaitasuna. Gogora ezazu: 
bederatzi egun dira abuztuan, bigarren 
hamabostaldian, eta agendaren zatirik 
handiena doan da.

www.astenagusia.com

Aste 
Nagusia

bilboko Alde Zaharra 
M o n u m e n t u 
Historiko Artistiko 
deklaratutako zona 

bat da. Bisitatzen duzunean, denbora eten 
egin dela dirudien hiri-bizitasun handiko 
700 urte baino gehiagoko historia duen 
gune batean sartuko zara. Arreta jarri bere 
eraikinetan, gordetzen duten kulturan... 
Bere kaleetan Hiribilduko eraikin historiko 
nagusiak biltzen dira: Done Jakue Katedral 
gotikoa, Plaza Berria, Bilboko lehena eta 
tradizio gehien duena, San Anton Eliza 
enblematikoa eta horren oinean dauden 
aurri zahar-zaharrak, Erriberako Azoka,  
Arriaga Antzoki neobarrokoa, Areatzako 
lorategiak... Eta erlaxatzeko uneak beti 
gustukoak direnez gero, aprobetxa ezazu 
kafe historikoen ondoan zaudela atseden 
hartzeko.

Eta orain, iradokizun bat nahi baduzu, 
Alde Zaharrean den-dena ondo ikusteko, 
har ezazu Bilbao Walking Tours enpresako 
gida bat 

www.bilbao.net/bilbaoturismo/

Ohar bat: Ba al zenekien Katedralaren 
izena, Santiago, herriko patroiaren izena 
dela, eta Iparraldeko edo Kostaldeko Bidea, 
erromesaldien hastapenean erromes asko 
jasotzen zituen bidea, hiritik pasatzearekin 
zerikusia duela?

A R R I A g A  A N T Z O K I A

K O N K O R d I A K O  g E l T O K I A

IdEIA
ON
BAT
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ARTERIA

BIZIDUna
ITSASADARRA

Z u B I  Z u R I  Z u B I A

12



Bada jendea esaten omen duena 
Itsasadarra Bilborena ez dela, Bilbo 
Itsadarrarena baizik... Izan ere, 
hiriaren historiak lotura estua dauka 
horrekin. Gure iradokizuna da 
ertzeetan zehar ibiltzea, eta boka-
leraino iristea... Hori da modurik 
onena Hiribilduko bizitza nolakoa 
izan den eta nolakoa den ikusteko

Beste ikuspegi desberdin batetik ikusi 
nahi duzu Bilbao, edo beste ikuspegi 
batetik iritsi nahi duzu bere bokalera? 
Bere eraikinen diseinura hurbiltzeko 
beste modu bat ikasiko duzu, eraikin 
enblematikoak ezagutuko dituzu, 
baita hiriaren erritmo aldakorra ere, 
eta eskuinaldea eta ezkerraldea. 
Dena leku pribilegiatu batetik: Nerbioi 
ibaian zehar nabigatuta.

akin beharra duzu Itsasadarrak fun-
tsezko papera izan duela Bilboren 

garapenean; izan ere, Euskadiren era-
gile ekonomikoetako bat dela iritzi izan 

da. Bere tradizio marinela, siderurgia-in-
dustria, merkataritza-jarduera... Hori guz-
tia Itsasadarraren kokapen estrategikoak 
eta nabigagarritasunak baldintzatu du. 

Zure burua kokatzeko: Hiribil-
duaren fundazioa eta bere por-
tua, dena bat da. Itsasontziak 
bertatik iristen ziren San Anton Zu-
biraino, eta hortxe kokatzen ziren 
hiriaren harresiak. Une horretan oso 
garrantzitsua izan zen Areatza, paseatzeko 
zona bat, Alde Zaharrean egingo duzun 
ibilbidean ikusiko duzuna. Bertan, Itsa-
sadarrak bere hareak uzten zituen, hon-
dartza handi bat eratuz, eta arrantzaleek 
bertan hondartzen zituzten beren ontziak. 

Portugaleteraino nabigagarria izateak au-
kera eman zuen Bilboko portua erribe-
retan kokatzeko, 80ko hamarkadara arte, 
eta horrek aukera eman zuen kai horietan 
ontziola garrantzitsuak ezartzeko.

Portuko jarduera boka-
leraino eramateak aske 
utzi ditu zona horiek 
bertan hiria birgaitzeko

Gaur, portuko jarduera ikusteko, Getxo, 
Zierbena eta Santurtziraino iritsi behar 
zara. Baina hirian, Itsasadarrak betiko 
protagonismoari eusten dio, orain jende 
guztiaren gozamenerako iturri bihurtua.  

Bilbao 
Itsasadarretik

www.euskaditurismoa.net 
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BILBAO

E u S K A l d u N A  J A u R E g I A

bilbon  ikusiko  duzu zubiek 
hitz egiten dutela... Zubi 
Zuriak, Salbeko zubiak, 
Guggenheim Museoaren 

arkitekturak integratua, Pedro Arruperen 
pasabideak... beste aro berri bati buruz 
hitz egiten dute, hain zuzen ere indus-
trializazioa atzean utzi zuena. 

Eta

Itsasadarretik...
bere zubiak

E u S K A l d u N A  Z u B I A

14



Zeharkatzen duten zubi ugariek ere 
agerian uzten dute Itsasadarraren 
garrantzia

E u S K A l d u N A  J A u R E g I A

Bizkaia
Zubia
Zubi Zintzilikaria

Bere eraikuntzak, Eiffel 
dorrean inspiratutako 
burdinazko egiturarekin, 
Portugalete eta Areeta 
(Getxo) elkartzen ditu. 
Bilboko Itsasadarraren 
amaiera da, Kantauri 
itsasoan duen bokaletik 
metro gutxira.

BEhETIK
IKuSITA

gOITIK
IKuSITA
"Bizkaiko Zubia" ez 
ahazteko arrazoi bat da 
aurretik duen ospea, 
eta, gainera, UNESCOk 
Gizateriaren Monumentu 
izendatu zuen 2006an. 

S A l B E K O  Z u B I A

Deustuko Zubia hiri berriaren eraldaketan integratzen da, Euskalduna Zu-
biari bide emanez. Zona horretan kokatzen ziren Euskalduna ontziola 
ospetsuak. Horiek eman diote izena Kongresu eta Musikaren Jauregi 
berriari, 2003an munduko kongresu-jauregirik onena gisa kalifikatu 
zutenari. Horretaz gain, bertan zuzenean bizi ditzakezu Europako 
zirkuituko operarik onenak. 

Ontziola zaharreko dikeetako batean, eta ontziolaren omenez, 
garabietako bat salbatu zen: “Karola”; hiriaren industria eta marinel 
jatorria gogoratzen duena. Horren ondoan Itsas Museoa ikusiko duzu, 
Bilboko Itsasadarrarekin eta bere ingurunearekin lotutako itsas-
ondarea jasotzen duena.

San Anton Zubia Hiribilduaren armarrian agertzen da, eta batzuen us-
tez Hiribildua jaio aurrekoa da. Erriberako Zubia modernitzatzen hasi 
den Bilbao zaharrean kokatzen da oraindik, eta gauza bera gertatzen 
zaio Mesedeetako Zubiari, Areatzako Zubira iritsi arte, Bilboren Zabal-
gunerako hedapenaren adierazgarri. Garai hartako industria-jardue-
rak ezinbestekoa egin zuen zubi batzuk “irekitzea” edukiera handiko 
ontziei bidea emateko, baina jada itxiak daude.
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bilbao metropolitarra ezagutzea beti euskal biztanleriaren 
ezaugarri izan den izaera dinamikoa ezagutzea baldin 
bada, inguruak bisitatzeak aukera emango dizu gure alde 
marinelarekin konektatzeko, gure historiarekin lotura 

estua duen aldea izanik.

Metroa zabaldu zenetik, esan daiteke Bilbok hondartza duela. Izan 
ere, itsasoa harrikada batera dago. Martxan jarri aurretik, Itsasada-
rraren bi aldeetatik lehenik zein bisitatu nahi duzun erabaki behar 
duzu. Ezkerraldea hautatu duzu? Ederki, zure burua kokatzeko 
jakin behar duzu zonaldea joan den mendean izandako industria
-jarduera handiaren gunea izan zela.  

Industria-iraganak hainbat gunetara hurbiltzen gaitu, hala nola 
Barakaldora edo Sestaora, eta Portugaletera iritsiko gara, 1322an 
eraikitako Erdi Aroko herribildua, alde zaharrean ondare historiko 
garrantzitsua duena. Gainera, Unescok Gizateriaren Ondare gisa 
aitortutako zigilua erakusten du. Bai, Bizkaia Zubia da. Asko 
gustatuko zaizu ontzitxoan ibiltzea edo igogailuarekin egituran 
gora igotzea, bertatik Itsasadarraren eta bere bokalearen ikuspegi 
zoragarri bat ikusteko. Era berean, gozamen bat da ertzean zehar  

BIlBOK 
itsaso usaina du 

Bilbon espiritu marinela arnasten 
da, Nerbioi ibaiaren bokaleraino 
zabaltzen dena, eta metroz ere 
iritsi zaitezke bertara

S A N T u R T Z I

A l g O R T A K O  P O R T u  Z A h A R R A  ( g E T X O )
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paseatzea eta burgesia berriak XIX. mende 
amaieran eraiki zituen jauregitxoak 
hurbiletik ikustea.

Oso gertu daukazu Santurtzi. Gogoratzen 
al duzu abestia “desde Santurce a Bil-
bao...”? Agian abestu ere egin duzu. Izan 
ere, bertako sardinek sukaldearen mugak 
gainditu dituzte, eta oso sakon sartu dira 
folklorean. 

Baina egia da, sardina-saltzaileek, oinutsik 
eta gatz lodian bildutako sardinez beteri-
ko otarre batekin,  Bilboraino dauden 15 
kilometroak egiten zituzten beren salgai 
preziatua saltzeko. Txingarren gainean 
erreak jatea benetako plazerra da, eta ezin 
zara dastatu gabe geratu.

bizkaia Zubiak Itsasadarra 
zeharkatu eta eskuinaldera 
hurbiltzera gonbidatzen zaitu. 
Metroarekin ere iritsi zaitezke. 

Bertan zure zain daude Areeta, Neguri... 
euskal oligarkiak bere egoitza zoragarriak 
kokatzea erabaki zuen lekuak. Hobeto 
ezagutu nahi badituzu, Areetako Kaiak, 
Abrako Badia inguratzen duenak, eraikin 
horien arkitektura-estilora hurbilduko 
zaitu, pasealekuan zehar ikusiko dituzun 
informazio-puntuen bitartez. 

Badiaren mutur batean Kirol Portua da-
go, taberna eta jatetxe askorekin. Horren 
ondoren jarraian ikusiko duzu Ereagako 
hondartza, eta beste muturrean, Bilboko 
jendeak gozatzen dituen leku ugarietako 
bat: Algortako Portu Zaharra (Getxo). Udako 
oporretarako zona izan da Bilboko jende 
askorentzat, baina gaur egun bizileku bat 
da, kostaldeko beste leku askoren moduan. 
Hemen, arrantzaleen etxeen xarma oroitza-
penean geratuko da zerbait oso berezi gisa. 
Hortaz, gorde ezazu zure memorian argaz-
ki-kamerarekin. Hor bertan jan ditzakezu 
pintxo batzuk, eta aurrera jarraitu Plentzia-
raino, Bilboko jendeak paseatzeko eta hon-
dartza-egun bat gozatzeko hautatzen duen 
beste leku bat. Hiribildu marinel eder horre-
tan Itsasadarrean zehar paseatu ahal izango 
duzu bokalera iritsi arte, bertako jendeak 
txipiroiak arrantzatatzeko erabiltzen dituen 
ontzitxoak ikusiz.

"Desde Santurce a Bilbao, 
vengo por toda la orilla..."

S O P E l A
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Bilbao berria deskubritzea oso erraza eta 

harrigarria da, eta nahikoa da bere zone-

tako batean buelta bat ematea.

Bere Alde Zaharrean errotutako tradizioa-

ren aztarna ikusiko duzu, nazioarteko os-

pea duten dendak Zabalguneko kaleetan, 

eta arkitektura enblematiko bat autoreen 

obra berrien ondoan, munduko edozein 

latitudeko turistak erakartzeko gai dena. 

Argi ikusiko duzu: Bilbao benetan asko da.

2

76 Nabigatzea 
Itsasadarrean

Funikularrean 
Artxanda 
mendiraino

Txikiteoa 
Alde Zaharrean 
barrena

Bilboren panoramika zirraragarri bat 
ikusteko. Goitik hobeto ikusten da 
dena.

Zazpi kaleetan ibiltzeak pintxoak, txi-
kiteoa eta giro on bat gozatzea esan 
nahi du. 

Igo zaitez Itsasadarra zeharkatzeko 
eskuragarri dituzun aukeretan. His-
torian zehar nabigatzea izango da.

Arkitektura baten barruan eta ga-
raiko arterik abangoardistenaren 
inguruan sentitzea da. 

Guggenheim 
museoa bizitzea

1

10Ezinbesteko

...dastatzera  
gonbidatzen 

zaitugu.
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3 4 5

10

Bilbon...

Nabigatzea 
Itsasadarrean

Moda guztia zure zerbitzura soilik hiri-er-
dian paseatuta. Ez duzu berriro esango 
erosketetan joatea aspergarria denik.

Erriberako 
azoka

Lurreko eta itsasoko produktuak, fres-
koak eta lehen mailakoak, modu atsegi-
nean eta tradizionalean eskainiak.

Txikiteoa 
Alde Zaharrean 
barrena

Fashion 
Bilboko kaleetan

BBK Live 
Jaialdia

Begira ezazu edo-
zein lekura, Aban-
doibarran "Bilbao 
berriaren" irudia 
erakusten duten 
arkitektura-lan uga-
rietako baten bat 
ikusiko duzu.

Abangoardiako 
arkitektura

Oso erraza da, 
eskuoihala hartu, 
bainujantzia, eta, 
zure zaletasuna surfa 
baldin bada, baita 
ohola ere; besterik 
gabe, metrorako 
ticket bat gehitu eta 
itsasoa zure parean 
izango duzu.

Metroarekin 
hondartzaraino 
iritsi zaitezke

98 Athletic 
taldearen  
partidu bat

Sekulako ikuskizu-
na da San Ma-
mesen inguruan 
eta Pozak zonan 
sortzen den giro 
paregabea; Athletic 
futbol-taldea biho-
tzez bizi da eta.

   lekuak

Publiko kopururik handiena erakartzen 
duen musika-ekitaldietako bat da, eta Rock 
musika maite duten guztien agendan dago.
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bizkaiari buruz esaten dute 
“txikia eta polita” dela. Izan 
ere, Bizkaia horrelakoa da: bere 
kostaldea herri marinel ederrez 

dago beteta, eta euskal herriaren espiritu 
jatorrarekin konektatu ahal izango duzu 
bertan. Zure denboraren arabera, Bakiotik  
hasi zaitezke (Bilbotik hogei minutura 
gutxi gorabehera), bere txakoliagatik 
ezaguna, eta ibilbidea jarraitu Bermeorantz, 
Gaztelugatxeko Donienen gelditzeko, harrizko 
uhartetxo bat San Juan Ermita gailurrean 
duena; Ermitara iristeko, 231 eskailera-
mailez osaturiko pasabide ikusgarri bat 
zeharkatu behar da. 

Eta barrualdea interesatzen bazaizu, hon-
doratzeren batetik salbatutako marinelen 
zinopariak ikus daitezke. Tradizioak agin-
tzen du kanpaia hamahiru aldiz jo behar 
dela desio bat eskatzeko eta espiritu txa-
rrak aldentzeko. Hortaz... egin ezazu.

Euskal Kostaldea itsasoak 
landutako herriez osatu-
tako paisaia eder bat da 
 

 

Bermeon zure zain daukazu Kantauri itsa-
soaren alderdi honetako arrantza-portu 
tipiko bat, tipikotasun hori alturako eta 
baxurako arrantzan aplikatutako tekno-
logia aurreratuarekin bizi den arren. 

Hortik oso gertu daukazu Mundakako 
hiribildu lasaia, mundu osoan ezaguna 
surfagatik, bere “ezkerreko olatua" dela 
eta. Kilometro gutxira, ezinbestekoa da 
Gernika-Lumon Batzar Etxea eta haritza 
bisitatzea.Bizkaiko Jaunak Foruak 
errespetatzea zin egin zuen haritz horren 
parean. Askatasunen defentsaren sinboloa 
da, euskaldun guztiek gurtzen duguna. 

Eta zure bidaia 
  egun batzuk luzatzen baduzu?
era guztietako planak 
Bizkaiko hiriburuaren inguruan
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familian
IdEIAK

Bilbora egiten duzun bidaia familiarekin baldin bada, 
ikusiko duzu hiriak eskaintza osoa eta dibertsifikatua 

aurkezten duela, publiko guztientzat egokitua. On-
do pasatzeko aukera bat bere museoak izan daitezke.  

Guggenheim museoan haurrentzako eta helduentzako jar-
duera ludiko eta hezitzaileez beteriko jardunak antolatzen 

dituzte, eta une bakoitzean antolatzen diren erakusketen ara-
bera aldatzen dira.

Itsas Museoaren hezkuntza-programak tailer-eskaintza zabala dau-
ka, haurrak modu entretenigarrian itsasoko ondare eta kulturara 
hurbiltzeko helburuarekin.

Bilboko Operaren Lagunen Elkarteak ere txikienengan pentsatu du. 
Horrela, opera-denboraldian, eta musika klasikoa hurbiltzeko hel-
buruarekin, Opera Txikia sortu dute, aukera emanez obra baten 
muntaia ezagutzeko, entsaioetara joateko, etab.

Gazteriari zuzendutako beste jarduera interesgarri bat da 
Alhondigako Mediateka. Letrekin txunditzeko, jakin-mina pizteko, 
eta jakitearekiko zaletasuna elikatzeko sortu den gune bat. 
Txikienek ere badute beren lekua hor: "Txikiland", amets egitera eta 
liburu bat patxada osoarekin irakurtzera gonbidatzen duen gunea.

Bilbok familiarekin egiteko jarduera 
sorta zabal bat eskaintzen du

Futbola gustatzen bazaizu, Athelic klubaren Museoak zirrara era-
gingo dizu. Era berean, bisita gidatuak egiten dira San Mamesen. 
"Katedralaren" alde ezezagunena ikusteko pribilegioa izango du-
zu, aldageletan sartzean, eta jokalarien aulkian eserita, haietako 
baten antzera.

Urarekin gozatzen dutenentzat, bi aukera interesgarri daude: Itsa-
sadarra esploratzea garraio ezinhobe batetik, piragua, edo surfaren 
munduan sartzea. 

Hiritik oso gertu, eta naturarekin lotuta, hainbat aukera dituzu: Kar-
pin Abentura, Karrantzaren inguruan, animalia-espezie asko biltzen 
dituen parke bat da, aisia eta dibertimendua animalien babes eta 
errekuperazioaren alderdi didaktikoenekin konbinatzen dituen na-
tura-ingurune batean. 

Eta txikiek biodibertsitatea bizitzarako ezinbesteko gauza gisa 
balioesten ikas dezaten,Madariaga Dorreak, Urdaibaien, zonaren 
aberastasuna erakusten du modu atsegin eta dibertigarrian, eta 
Getxoko Aquarium-ean itsas mundua gertuagotik ikusteko auke-
ra izango dute.

www.abao.org
www.athletic-club.net
www.karpinabentura.com
www.torremadariaga.net
www.alhondigabilbao.com 
www.museomaritimobilbao.org
www.getxoaquarium.es

Geografiari dagokionez, Gernika-Lumok 
kokapen paregabea dauka, paisaia eta 
ekologiaren aldetik Euskadiko dibertsi-
tate handienarekin: Urdaibaiko Biosferaren 
Erreserba, Matxitxako Lurmuturraren babes-
pean. Eszenario paregabe eta pribilegiatu 
bat da, etenaldi bat egitea benetan me-
rezi duena. 

Gernika-Lumotik hogeita bost minutu in-
gurura, Lekeitio ere oso adierazgarria da, 
Euskal Kostaldeko enklabe ederra, basilika 
zoragarri batekin, eta bere iragan marinel 
eta artisauari buruz hitz egiten digun Al-
de Zaharrarekin. Distantzia berean koka-
tzen da Elantxobe, arrantza-portu txikia, 
Ogoño Lurmuturraren hegalean zintzilika-
tua. Hortik (hiru ordu laurdenera, gutxi 
gorabehera) Ondarrora hurbil zaitezke, 
Kantauri itsasoko alturako arrantza-por-
turik garrantzitsuena bisitatzeko. 

Barrualdean (Bizkaiaren mendebalde-
ko muturrean), hiriburutik hogeita bost 
minutu ingurura, Enkarterrien eskualdea 
nabarmentzen da, leku magikoa. Bertan 
Pozalaguako kobazuloak bisita ditzakezu, 
edo Loizaga Dorreko automobil zaharren 
bilduma ikusi, edo zure putxera propioa 
egin (babarrun-eltzekoa) Balmasedan. 

Beste ideia bat da Euskadiko paradisu 
galduaren paisaia oparoenak ikustea, Gor-
beiako Parke Naturalean, eta, zehazki, bere 
“Central Parkean". Gastronomia paregabe 
bat gozatu ahal izango duzu, baita eloja-
menduak xarmarekin, ibilbide tematikoak, 
jarduera kulturalak eta abenturazkoak, eta  
esperientzia hori oso modu berezian bizi-
tzeko plan asko ere.
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º

1

1

1

ALDE ZAHARRAABANDOMOYUA

ABANDOIBARRA

INDAUTXU

ZABALGUNEA

Deustuko
zubia

Euskalduna
zubia

Salbeko
zubia

BILBAO

Zubi Zuri 
zubia Udaletxeko

zubia

Areatzako
zubia

Mesedeetako
zubia Erriberako

zubia

San Anton
zubia

Pedro Arrupe
pasabidea

KALE NAGUSIA

KALE NAGUSIAEUSKADIKO 
PLAZA

PLAZA
BIRIBILA

MOYUA
PLAZA

BIHOTZ
SAKRATUA 

PLAZA

ALBIAKO
LORATEGIAK

AREATZA

PLAZA
BERRIA

ZABALBURU
PLAZA

INDAUTXU
PLAZA

BEGOÑA

2

3

4

2

3

4

5

2

7

6

4

14

8

9

10

11

12

13

SABINO ARANA ETORBIDEA

AUTO
NOMIA

POZA LIZENTZIADUNA
ER

TZ
IL

LA

URKIJO ZUMARDIA

ELKANO

MAZARREDO ZUMARDIA

1

4

2

3

Guggenheim
Arte Ederren Museoa
Euskal Museoa 
Bilbao
Itsas Museoa 
Bilboko Itsasadarra

MUSEOAK

3

3

6

5

8
2

2

1

16

4

4

7

7

5

Arriaga Antzokia 
Eliseo Zelaiak Antzokia
Plaza Berria
Isozaki Dorreak

LEKU INTERESGARRIAK

BESTELAKOAK

Zezen-plaza 
Konkordiako tren-geltokia
Atxuriko tren-geltokia
Termibus (autobusak)
San Mames (futbol-estadioa)
Funikularraren Plaza
Bilbao Arena (saskibaloi-kantxa)
Abandoko tren-geltokia
Turismo Bulegoa

11

13

14

15

8
9

10

12

3

5

15

8

6

7

Zona gastronomikoa
Merkataritza-zona
Zona monumentala

Gaueko zona

Merkataritza-zona

Alhondiga
Iberdrola Dorrea
Euskalduna Jauregia
Done Jakue Katedrala
Erriberako Azoka
Artxanda
Casilda Iturrizar Parkea
Udaletxea
Aldundia
Begoñako Basilika
Areatza
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B I l B A O

Bilbao hondartzatik "metro" batera

INFO praktikoa

Turismoa

BILBAO TURISMO
www.bilbao.net/bilbaoturismo

TURISMO BULEGOAK                 

BILBAO TURISMO (bulego nagusia)
Zabalgune Plaza 11 · 944 795 760  
(hurrengo irekiera plaza Biribilean)

BILBAO TURISMO GUGGENHEIM
Mazarredo Zumardia 66

BILBAO TURISMO ARRIAGA
Arriaga Plaza z/g

AIREPORTUA 
944 031 444

EUSKADI TURISMO
www.euskaditurismoa.net

BIZKAIA TURISMO
www.mybilbaobizkaia.net

Garraioa

AIREPORTUA
Bilbao-Loiu · 902 404 704 (AENA) · 944 031 444
www.aena.es

ITSAS BIDAIA ETA FERRYA
944 871 200 · www.bilbaoport.es 

TRENAK
Abando Indalecio Prieto geltokia (Renfe)
Aldiriko eta ibilbide luzeko trena
Plaza Biribila, 2 · 902 320 320 · www.renfe.es

Atxuriko geltokia (EUSKOTREN) · Aldiriko trena 
Atxuri kalea 68 · 902 543 210 · 944 019 900  
www.euskotren.es

Konkordiako geltokia; FEVE Bilbao · Aldiriko trena 
Bailen kalea 2 · 944 250 615 · www.feve.es

AUTOBUSAK
Termibus (Autobus Geltokia) 
Gurtubai 1 · 944 395 077 · www.termibus.es
Eskualde eta ibilbide luzeko trena eta aireportuko autobusa

Bilbobus (Udal-autobusak)
944 484 070 · 944 790 981  
www.bilbao.net/bilbobus

Bizkaibus (Autobusak, probintzia eta aireportua) 
902 222 265 · www.bizkaia.net 

BILBOKO METROA 
944 254 000 · www.metrobilbao.net

TRANBIA
902 543 210 · 944 019 900 · www.euskotren.es 
       

LARRIALDIAK 112
INFORMAZIO OROKORRA 010 
(Bilboko udalerriaren barruan egindako deietarako)

944 204 847 (Bilboko udalerritik kanpo egindako 
deietarako)

Orokorra

Aireporturako Busa
Bus Nazionalak eta 
Nazioartekoak

AL
DE

 Z
AH

AR
RA

L1 linea

L2 linea

Renfe  Ibilbide luzeko trena

Renfe Aldiriko trena

Euskotren Aldiriko trena

Feve Aldiriko trena
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paseo bat Kontxan  
itsasoaren usain gozoarekin  

DOnOSTIA
Esparru paregabe bat baino gehiago
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Zure zapatila onenekin, Haizearen Orra-

zitik Sagueseraino, Berria Pasealekuan 

 zehar, edo Urumearen ertzeetan zehar, 

running egitea ibilbide eder eta ikus-

garri bat gozatzea da. 

Donostia bizikletan ibiltzeko ere bi-

kaina da. Bidegorriak leku guztietan 

daude, eta hiriko edozein puntura era-

mango zaituzte.

www.sansebastianturismo.com

Paseo luze bat eszenario zinematografiko batean, 
hondartza lasaigarrien, itsasautsi kezkagarrien eta 

ametsetako uharte baten bitartez...

Eta gustuko  
duzuna running edo 
bizikleta baldin bada

donostiara iritsi bezain las-

ter Kontxako hondartzak 

ongietorria ematen dizu, 

eta eguzki- eta ur-bainu 

luze bat hartzera gonbidatzen zai-

tu, edo itsasertzean paseo atsegin 

bat egitera, baita neguan ere... Ho-

rren ondoren, zerua ezagutu nahi ba-

duzu, masaje bat eta talasoterapiako 

saio bat goza ezazu La Perlan, Kantau-

ri itsasoko uren indar bizigarriarekin.

Ikus dezakezunez, Donostiako pro-

posamen bakoitza gustu oneko gon-

bidapen zoragarri bat da. Hiri honek 

maiteminduko zaitu! Zure bisitak as-

korako balioko du.

Gomendatzea uzten badiguzu, 

Kontxako barandak edo Aquariumeko 

terrazak Easo Ederrean egindako 

bisitaren souvenir unibertsal bat 

emango dizute.

K O N T X A

IdEIA
ON
BAT
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hirian egingo duzun 
paseoan ikusiko du-
zunez, Donostiak hiru 
hiri-hondartza ditu: 

Ondarreta, Kontxa eta Zurriola. Lehenengo 
bi hondartzak Kontxako badian daude ko-
katuak, eta hirugarrena Gros auzoan, Uru-
mea ibaiaren beste aldean.

Hiria inguratzen duten mendien ederta-
suna zirraragarria da: Urgull, bere gazte-
luarekin, Ulia, bere jatetxe, bidexka eta 
ibilbideekin, eta Igeldo Mendia, oinez, au-
tomobilarekin edo funikularrean igotze-
ko aukerarekin. Bertan Kontxako Badiaren 
panoramika zoragarri bat ikusiko duzu, 
eta ehun urteko jolas-parkean eta jate-
txeetan gozatuko duzu.

Santa Klara Uhartea, badiaren erdian, bere 
kafetegi, itsasargi eta hondartza txikiarekin, 
jomuga erakargarria izan daiteke, eta 
udan portuko ontzi motorduneko zerbi-
tzuarekin joan zaitezke bertara. 

Beste begirada: 

Chillida 
eta Oteiza

Donostiak edertasun gehigarri bat dauka: bere natura-inguruneak zoragarriak badira ere, 
bertako jendearen gustu onaren nahia izan zen bere plazak, kaleak eta eraikinak orain-
dik zoragarriagoak izatea. Haizearen Orrazian Chillidaren eta Peña Gancheguiren eskultura 
multzoa miretsi dezakezu, eta itsasoaren arnasotsarekin jolastu zoruko baldosen artean.  

Jorge de Oteizaren "Eraikuntza Hutsa" obrak haizeak eta mareak jasaten ditu Berria Pa-
sealekuan, eta Collauten Bihotz Sakratuak hiria eta bere ingurunea zaintzen ditu Urgull 
Mendiaren gailurretik.

h A I Z E A R E N  O R R A Z I A
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 Z u R R I O l A A q u A R I u M

T A l A S O T E R A P I A

Igeri egitea gustuko baduzu, Ondarreta-
tik Santa Klarara iritsi zaitezke ondo bali-
zatutako hirurehun metroko bide batetik 
irmo igeri eginez. Atseden hartzeko, ure-
tako plataformak dituzu tranpolinekin eta 
txirristekin hornituak. 

Aprobetxa ezazu ongizatearen eta kirola-
ren hirian zaudela. La Perlako instalazioek 
talasoterapiako saioak, tratamendu este-
tikoak, eta tratamendu terapeutikoak es-
kaintzen dizkizute. 

Zurriola hondartzako uretan ikastaroak 
dituzu eskuragarri surf eta body-board 
oholekin ibiltzen ikasteko. Udan nahiz 
neguan, olatuak bila ditzakezu Atlanti-
koko lehiaketen munduan erreferentziaz-
koa den hondartza horretan.

Hiri erditik soilik 50 metrora 
surfeatu ahal izango duzu

Erlaxa zaitez paseotxo batekin Kontxako hondartzako itsasertzean zehar Onda-
rretaraino, Igeldo Mendiaren oinean. Bertan, igo zaitez 1912. urtean jarri zutenetik 
martxan jarraitzen duen funikular bitxian.

Goza ezazu begientzako ikuskizun paregabe bat Igeldo mendiaren gailurretik: 
Chillidaren Haizearen Orrazia, eta hiriaren eta euskal kostaldearen ikuspegia.

 
www.euskaditurismoa.net

Kantauriko Perla

Zure bisitan ezin da falta Aquariuma. Ai-
tzindaria itsasoen azterketan, bere era-
kargarritasun handiena ozeanarioa da, 
360ºko tunel garden bat baitauka, eta, 
horretaz gain, 37 akuario ditu, guzti-
ra 5.000 arrain baino gehiago ikusteko 
aukera emango dizun multzoa osatuz. 
Era berean, hamaika metroko bale ba-
ten benetako eskeletoa ikusi behar duzu 
nahitaez; Gipuzkoako kostaldean harra-
patutako azkenaurreko balea da.

Donostia bere jai eta kirol-ekitaldien-
gatik ere nabarmentzen da. Jaiei dago-
kienez, Aste Nagusia nabarmentzen da 
abuztuan; su artifizialak eskaintzen diz-
kizu aste oso batean zehar eta inguru-
ne paregabe batean. Kirolei dagokienez, 
nabarmentzekoak dira txirrindularitzako 
Donostia-Donostia buelta klasikoa, Beho-
bia-San Sebastian lasterketa, eta Kontxako 
Bandera.

 Z u R R I O l A A q u A R I u M

P O R T u A

T A l A S O T E R A P I A
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ireki begiak. Ibilbide labur batean, 
hiri eder honen erakargarritasune-
kin harrituko zara. Eta egiaztatuko 
duzunez, edozein zubitatik, itsasoak 

eta ibaiak Donostiari ematen dioten indar 
guztia gozatu ahal izango duzu.

Kursaal Zubian, baliteke olatuen indarrak 
modu atseginean zipriztintzea...! Hortxe, 
Urumea ibaiaren ondoan, Victoria Eugenia 
Antzokia eta Boulebarreko kioskoa daude. 
Hondoan, Alderdi Ederreko lorategietan, 
harrotasunez ageri da Udaletxea. Horren 
eraikina kasino ospetsu bat izan zen Belle 
Époque garaian.  

Boulebarra zeharkatuta, itsasoari au-
rre egiten dio Kursaal Kongresu Jauregiak, 
Moneoren obra bitxiak, Urumea ibaiaren 
bokalean kokatua.

Oso gertu, eraikin bat ikusiko duzu mun-
du osoan arkitektura arrazionalistaren al-
txortzat hartzen dutena: Klub Nautikoa, XX. 

Erromantiko
batean

Urteko edozein 
sasoitan, eman 
ezazu paseo 
bat bizikletarekin 
ibilbide... 

Z u R R I O l A K O  Z u B I A  E TA  K u R S A A l 
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Begiratu bat eman nahi diozu Donostiako 
merkataritza-eskaintzari? Ziur asmatuko 
duzula, hemengo merkataritzak mendeta-
ko ospea baitauka. Denda espezializatuak 
eta produktu gastronomikoetako dendak 
ikusiko dituzu etengabe Alde Zaharrean eta 
Boulebarrean, gauzarik tradizionalena pro-
posamen abangoardistenekin konbinatuta.  

Boulebarretik San Martineraino doan zona 
da, Legazpi, Arrasate, Elkano eta Hondarribia 
kaleak, eta Askatasunaren Hiribidea zehar-
katuta, modaren eta oinetakoen merkata-
ritzagune handia eta irekia, ospe handiko 
dendak eta marka handien firma moder-
noak bilduz, baita nazioarteko frankiziak 
ere. Artzai Onaren inguruan, azken joerak 
hautatu ahal izango dituzu San Martin Azo-
ka berrituaren literaturan, musikan eta tek-
nologian. Donostiako dendetan markarik 
xumeenak ere hartzen du chic kutxu bat!   
Sartu eta egiaztatu.

Erosketetan 
Boulebarrean

Chic  
kutxua

mende hasieran eraikia. Bere berezitasuna 
da Kultura Intereseko Ondasun deklara-
tu dutela espresuki, Monumentu Artistiko 
kategoriarekin. 

Artzai Onaren Katedrala hiri-erdiaren erre-
ferentzietako bat da, Hernani, Loiola, Prim 
eta San Martin kaleekin. Atsegina irudituko 
zaizu Askatasunaren Hiribidean paseatzea, 
badia eta ibaia elkartzen dituena, baita 
Gipuzkoa Plazan ere, bere zisneen urmae-
lekin eta merkataritza-establezimenduez 
beteriko arkupeekin.

Bide batez, ba al zenekien Done Jakue 
bideak hiriaren erdia zeharkatzen duela? 
Ulia Mendia, Zurriola, Kontxako pasea-
lekua eta beste batzuk dira bidea egiten 
baduzu ikusiko dituzun lekuetako bazuk.

Donostian edozein txoko 
dago kulturaz eta historiaz 
betea

P O R T u T I K  I K u S I TA

IdEIA
ON
BAT
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Donostia

munduko hiriburua
PINTXOareN

NANo-
GAs-
troNo-
mIA
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donostiako jatetxeek munduko 
gastronomia-proposamen 
onenak eskaintzen dituzte. 
Baina bada beste modu bat 

Donostiako sukaldaritza-eskaintza ezagu-
tzeko: ibilbide bat egitea Alde Zaharreko, 
Erdiko, Antiguoko edo Groseko tabernetan, 
mokadu erakargarriak dastatuz txakolinen, 
sagardoen edo Arabako Errioxako ardoen 
artean. Bertan pintxo oso gozoak lantzen 
dira. Eskala txikiko sukaldaritzako paseo 
hori gourmeten paradisua da.  

”Gilda”?... zinemaren  
hirian ezin zen falta Rita 
Hayworthi egindako  
omenaldi bat... Aktore
pikantea, gazia eta 
berdea zen...

Jakin ezazu non 
erosten duten 
sukaldari 
ospetsuek

 

Ez ahaztu benetako euskal-ohitura 
bat dastatzea: “Gilda” (pintxo bat 
pipermin, oliba eta antxoarekin); ta-
berna tentagarri horietako edozei-
netan izango duzu. 

Zaporeen ibilbidea 
Donostian 

Kultura 
eta gastronomia

Gida profesional baten laguntzarekin, 
ibilbide horrek Donostiako ezinbesteko 
lekuak eskaintzen ditu, baita ondo gor-
detako sekretuak ere, eta hiri-kontaki-
zun bitxienak. Alde Zaharreko hainbat 
tabernetan bereziki hautatutako pintxo 
bat eta edari bat dastatuko duzu, Do-
nostiako aberastasun gastronomikora 
hurbiltzeko.

www.euskaditurismoa.net

Alde Zaharrean, Bretxa azokan sartzen za-
renean, nazioarteko mailan ospea duen 
gastronomia bat lurreko produktu gozoez 
hornitzen duten postu eta dendetan sar-
tuko zara. Bertan zuzenean erosten dute 
izarra lortua duten chef ospetsuek... Soi-
nez soine etxekoandreekin, taberna eta 
jatetxeetako jabeekin, eta genero onena 
maite dutenekin!

Beste azoka interesgarri bat hiri erdian 
San Martin.

B R E T X A  A Z O K A

IdEIA
ON
BAT
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michelin
izarrak*

Donostia eta bere ingurunea argiztatu egiten dira 
itzal handiko Michelin Gidak munduko sukaldari 
onenei ematen dizkien izarrekin. Soilik Donostiak 
eta Parisek dituzte hiru jatetxe hiru izarrekin. Martín 
Berasategui, Juan Mari Arzak, Pedro Subijana edo 
Andoni Aduriz sukaldariek osatzen dute, beste euskal 
udalerri batzuetako lagunekin batera, Donostiako 
sukaldaritza Euskadiren turismo-erakargarritasun 
nagusietako bat bihurtu duen kosmos liluragarria.

Beren sukaldaritzako sormenen bat dastatzeko 
aukera izatea esperientzia guztiz ahaztezina bihur 
daiteke.

donostiako Alde Zaharreko ibil-
bideak kale eta plazez beteriko 
laberinto batean sartuko zaitu, 
merkataritza erakargarri baten 

zaratarekin, eta jarduera handiko ostalari-
tzarekin. Eta, ikuskizunak nahi badituzu, 
mozorratu edo begiratu! Urte osoan zehar 
herri-jai jendetxuak egiten dira, tradizioz 
eta berrikuntzaz beteak.

eta beste sukaldari 
pila bat izarrarekin

* Gipuzkoak 16 Michelin izar ditu (2013ko apirilaren datuak)

K O R u K O  A N d R E  M A R I A

IdEIA
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BAT

32



...eta barra 
bakoitza 

altxor bat da 

zaharreaNalde
Donostiako Alde Zaharraren koordena-
da utziezinek kale Nagusian kokatzen 
zaituzte, Koruko Andre Maria Basilikarekin 
(hortxe hasten da pintxoen ibilbidea!), 
Fermin Kalbeton kalean, Abuztuaren 31 ka-
le erregaitzean –oroitzapenez beteriko 
dendekin– eta Trinitate Plazan, Euskadiko 
landa-kirolen, pelota-lehiaketen, musi-
ka-ikuskizunen eta Nazioarteko Jazzaldia-
ren eszenatoki, San Bizente Elizatik gertu.

Konstituzio Plazan atseden pixka bat har 
dezakezu. Zenbakitutako balkoiekin, te-
rraza erosoak ditu hiria nola bizi den 
ikusteko. Artea eta kultura interesatzen 
bazaizkizu, nahitaez ikusi behar duzu San 
Telmo Museoa, Alde Zaharrean kokatua. 
Bere pabilioi berria, duela gutxi eginda-
ko zabalkuntzaren emaitza, hiri-paisaiaren 
eta Urgull Mendiaren artean nahasten da 
eta arkitekturako altxor berezitzat jotzen 
da. Eta kostaldearen eta barrualdearen 

ikuspegi eder bat izateko, igo zaitez Mota-
ko Gaztelura, ingelesen hilerria eta Damen 
kanoi-bateria zahar eta polita zeharkatu-
ta; haurrentzako jarduera ludikoen esze-
natoki da. 

Euriak ez du axola portura joateko. Ber-
tan, harresiaren ondoan, arrantzaleen 
etxeak ikus ditzakezu, baita arrain-lonja 
ere, donostiarrek “hegazkin-ontzi" deitzen 
dutena, edo karrakela, izkira eta ganba 
kukurutxo bat dastatu, kaian kokatzen 
diren postuetan.

MOTAKO gAZTEluTIK

K O N S T I T u Z I O  P l A Z A

S A N  T E l M O  M u S E O A

d O N O S T I A K O  A l d E  Z A h A R R A
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Hiria

ZInemARen
kulturareneta
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Donostiako erdia 
eta bere filmetako kaleak

Kultura, tradizioa, festa... Dena nabar-
men bizi da hemen. Hala nola, Donostia-
ren eguna esne-mamitan ospatzen duen 
Tanborrada jendetsua, edota inauteriak ira-
gartzen dituzten Galdaragileen eta Iñude 
eta Artzaien desfileak. Nabarmentzekoa da 
Nazioarteko Zinemaldi sofistikatua, bere 
edizio askoren bitartez mundu mailako os-
pea duten izarrak ekartzen dituena, eta, 
era berean, nabarmentzekoak dira Fanta-
siazko eta Beldurrezko Zinemaren Aste bi-
txia, Jazzaldia, mundu osoko musikari eta 
entzuleekin, edo Musika Hamabostaldia... 
Egunero ikus daitezke artearen eta kultu-
raren arloko adierazpen asko hiri guztia-
ren partaidetzarekin. 
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oza ezazu zure ihesaldi erro-
mantikoa Donostiara etortzen 
zarenean. Hiri erdian egingo 
duzun paseoan argi ikusiko 
duzu zergatik zinemako iza-

rrik famatuenak maitemindu 
diren hiriarekin, eta Belle Époque 

garaiko eszenak bizi dituzula iruditu-
ko zaizu. 

Iraileko topaketa zinematografikoak urte-
ro biltzen ditu zazpigarren arteko zuzen-
dari onenak eta aktore onenak.

Zeluloideak blaitu egiten du Gipuzkoako 
hiriburuaren airea. Maria Cristina Hotelaren 
ate nagusia eta  Victoria Eugenia Antzokia 
banantzen dituzten metro gutxi horiek 
egin itzazu, eta Julia Roberts edo Meryl 
Streep aktoreen glamoura sentituko duzu. 

Hortaz, irailean zinema arnasten da, baina 
uztaila Jazzari dagokio, jaialdi baten bi-
tartez, Jazzaldia alegia, nazioarteko fama 
duten musikariak ekarri eta mundu osoko 
zaleak erakartzen dituena. 

Maila horretako jaialdiekin, donostiarrek 
bildutako autografo-bildumak apartekoak 
dira. 

www.sansebastianfestival.com
www.heinekenjazzaldia.com         

2016ko Europako Kultur Hiribu-
ru gisa, Donostiak kultura-politi-
karen kontzeptu berri batentzat 
beharrezkoak diren gakoak 
proposatu ditu. Auzo bakoitzak 
"laborategi" bihurtutako kul-
tura-arloko zentroak, tailerrak 
eta etxeak ditu, ideien truke 
sortzailea eta gizarte-eraldaketa 
sustatuz.
2016ko Europako Kultur Hiri-
buruaren titulu esklusiboarekin 
lotutako ospakizunak, konben-
tzioak, ekitaldiak eta festak 
urte hauetan guztietan egingo 
dira.

www.sansebastian2016.eu

ZInemARen

Izarren ibilbidea
Woody Allen zinemagileak edo 
Sigourney Weaver aktoreak jarraitu 
dute. Turismo Bulegoan ibilbide 
gidatu bat antolatzen dute Donostia 
zinemaren magiarekin ezagutzeko. 
Ibilbidean honako hauek ikusiko dituzu: 
Boulebarra, Udaletxea, Kontxako 
hondartza, Artzai Onaren Katedrala, 
Gipuzkoa Plaza, Victoria Eugenia 
Antzokia, eta Kursaal Kongresu 
Jauregia. Dastatzeko pintxoarekin eta 
edariarekin, izar baten moduan!

www.sansebastianturismo.com

IdEIA
ON
BAT g
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Itsasoak eta Donostiak baldintzarik gabe-

ko maitasun-istorio bat dute. 

Horregatik, bertan izaten dituzun espe-

rientzia gehienak itsasoaren usain go-

zoaz beteak egongo dira, hala nola paseo 

atsegingarriak, glamourez beteriko era-

kusleihoak, edo gastronomiako gozamen 

onenak.

Eta horretaz guztiaz gain, hiriak kultura 

jario du alde guztietatik; bestela, eman 

begiratu bat bere jaialdien programazioari.

21

76

Paseo bat 
Kontxatik
Haizearen 
Orrazira arte

Jarri sudurra kristalaren kontra, 
eta ez izutu tiburoi bat azkar hur-
biltzen zaizunean, edo dortoka 
batek motel egiten duenean.

Aquariuma 

2

Erosketak egitea 
glamourarekin

Hiri erdia moda, osagarri eta delicates-
sezko denda zoragarriekin dago horni-
tua. Eman buelta bat bere erakusleihoak 
ikusteko. C´est magnifique!

Pintxoen
hiriburua 
zeharkatzea

Ez duzu ahaztuko donostiarren eta 
bisitarien joan-etorri lasai eta dotorea 
ibilbide benetan eder horretan. 
Azkenean, Haizearen Orraziaren 

burdinazko egiturek 
Kantauri itsasoaren 
indarrari buruz hitz 
egingo dizute.

...dastatzera  
gonbidatzen 

zaitugu.

Dasta itzazu Alde Zaharrean, Grosen, 
Antiguon, edo tamaina txikiko eta ori-
ginaltasun oso handiko gozamenak 
eskaintzeko prest dauden taberna 
ugarietako baten batean.

10Ezinbesteko    lekuak
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Donostian... 

Aquariuma 

Hautatu 
hondartza

Kontxa, Ondarreta, edo Zurriola: hiru 
hondartza zoragarri hirian, behar be-
zala hornituak ongi pasatzeko.

Jaialdi  
zoragarrien  
sorta bat

San Telmoko 
museoa

Birmoldatua, gaur egungo azken 
artea hurbiltzeko, eta kulturare-
kin elkarrizketa bat izateko aukera 
emateko.  

Igo zaitez baserrien artetik Igeldora, 
itsasoa errepidearen alde batean iku-
siz. Ikuspegi onenak eta zapore han-
diko jolas-parke bat zure zain daude. 
Funikularrean ere igo zaitezke.

Dibertimendua 
Igeldon

Izarretako 
gastronomia
Nazioarteko ospea duen edo-
zein jatetxetan jatea eta goza-
tzea kontatu nahi izango duzun 
esperientzia bat izango da 
     mundu guztiari kontatzekoa.

Korrika egin
Behobia-San 
Sebastián 
lasterketan

Pintxoen
hiriburua 
zeharkatzea

Lasterketa jendetsua da eta 
leku guztietako jendea erakartzen 
du. Jarri korrika egiteko zapatilak 
eta egin ezazu!

Zinemakoa, Jazzaldia, Musika Zaha-
rrekoa... Proposamen ugari urte 
osoan zehar, "Europako Kultur Hiri-
burua" bizi dezazun.

   lekuak
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Egun batzuk 
gehiago 

 askorako balio dute

 era guztietako planak 
Gipuzkoako hiriburuaren inguruan

zure ihesaldia luza-
tzen baduzu, au-
kera ugariak eta 
askotarikoak izan-

go dituzu... Besteak beste, bere tradizioei 
harrotasunez eutsi dien herri baten ohitu-
retan murgiltzea. Muturreraino aprobetxa 
dezakezu zure denbora, askorako emango 
dizu! 

Nahitaezkoa da sagardotegi bat bisita-
tzea: Astigarragak eta Hernanik horrela-
ko establezimendu pila metatzen dituzte, 
zutik jateko eta, edalontzia eskuan, ku-
pelaren oinean, Txotx! garrasiari jarraiki 
dastatzeko.  Eta hirian ezagunen bat bal-
din baduzu, sozietate gastronomiko batera 
gonbidatzea eska diezaiokezu, gonbidatu-
ta ez bada oso zaila baita sartzea. Gauak 
indarrez ematen ditu taupadak diskoteke-
tan, tabernetan eta erdiko pubetan.

Ingurune berdeen maitaleek kilometro 
batzuk egin behar dituzte bakarrik Aiako 
Harria Parke Naturala, Aralar edo  Aitzko-
rri-Aratz Parke Naturala bisitatzeko.
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Donostia hiri aproposa da familian bisitatzeko. Izan ere, 
bere jarduera-eskaintzak, dibertigarriak eta askotari-

koak, haur eta helduentzako lehentasunezko jomuga 
bihurtzen du.

Udan hondartzek eskaintzen dituzten kirol-jarduerez gain, 
Txuri-Urdin Izotz Jauregia bisita dezakezu; irailetik ekainera bi-

tarte irekia.

Aquariuma nahitaez bisitatu behar da. Familia osoak gozatuko 
du elkarri eraginez eta itsasoko gauzak ikasiz. 360ºko kristalezko 
tunelak aukera ematen du ozeanarioa zeharkatzeko, tiburoiekin, 
manta-arraiekin, eta itsasoko beste biztanle batzuekin.  Txikienek 
eskua ukipen-akuarioan sartzeko aukera galdu ez dezatela! Itsas 
izarrak eta arrainak laztan ditzakete... Baita olagarro bat ere! Beste 
aukera bat kaira joatea da, Donostiako Hiria katamaranean, eta 
itsas barrura nabigatzea.

Aukera asko familiak jolasaren 
bitartez ikas dezan

Zientzialari eta ikertzaile izan nahi dutenei dagokienez, Eureka! 
Zientzia Museoak, informatzeko eta hezitzeko pentsatua, hainbat 
esperientziatan parte hartzera gonbidatzen du, energiekin eta liki-
doekin lan eginez edo soinu berriak sortuz. Ez ahaztu Planetariu-
ma, bere behatoki astronomikoarekin, eta mini lorategi botaniko 
batekin.

Era berean, zuen zain dago Igeldo: izen bereko mendiaren gai-
lurrean kokatutako jolas-parkea. Bertan, dibertimenduaz gain, 
Euskal Kostaldearen ikuspegi panoramiko onenak ikusiko dituzu.
Urgull Mendira igotzeak aukera emango dizue bertan dagoen for-
tearen pasadizoak, zokoak eta kanoiak esploratzeko.
Hirian paseatuta, asko gustatuko zaizue Alderdi Ederreko lo-
rategietako zaldiko-maldikora igotzea. Eta Gipuzkoa Plazan, 
ez ahaztu tenplete meteorologiko ederra esploratzea; zeruaren 
mila eta bat sekretu emango dizkizu.

Tolosan ez ahaztu Topic Nazioarteko Txotxongilo Zentroa bisita-
tzea. Udalerria Txotxongiloen Jaialdia egiteagatik nabarmentzen 
da, mundu osoko artistak eta publikoa era-
kartzen baititu. Eta Ordizian,  
D´elikatuz Zentroak modu atsegi-
nean irakasten du nolakoa izan behar 
duen elikadura osasuntsu eta orekatu 
batek.

www.eurekamuseoa.es
www.aquariumss.com
www.donostia.org
www.eltxuri.com
www.cristinaenea.com
www.monteigueldo.es
www.topictolosa.com
www.delikatuz.com

Sagardotegiak, Sozietate  
Gastronomikoak...  
Nortasun handiko  
herri baten tradizioak

Hiriburutik gertu, leku xelebreak ikusiko dituzu paseatzeko 
eta bertako erretegi eta jatetxeetan jateko. Tipismoa eta 
edertasun paregabea konbinatzen duten herriak dira. Vic-
tor Hugoren eta Lafayetteren pausoak jarrai ditzakezu, eta 
Pasaira hurbildu, Pasai San Pedrotik Pasai Donibanera doan 
ontzi txikian igoz. Bonantzako Elizatik arrantza- eta merkan-
tzia-portu erraldoia ikusiko duzu, eta zonako sukaldaritza 
dastatu ahal izango duzu.

Hondarribia, mugaren mugan Hendaiarekin, xarma duen 
beste udalerri bat da. Bertan kaleko zalaparta sentituko 
duzu bere lonjako arrain onenak eta bere tabernetako pin-
txoak dastatzen dituzun bitartean, Txingudiko Badiako bis-
tak gozatuz. Hirigune Historikoak, harresiarekin, bisitatzea 
merezi du.

Beti kostaldean, Donostiatik hamabost kilometro ingurura, 
Zarautzera iritsiko zara, eta, handik oso gertu, zain dituzu 
Getaria eta Orio, beren jatetxeen txingarretan egindako bi-
sigu eta zapoen usain gozoarekin, beren hirigune zaharren 
berezitasunarekin, eta portu eta hondartzetan sortzen den 
giro gaztearekin gozaraziko zaituztenak.  

Barrualdean, Goierriko eskualdeak aukera emango dizu gazta 
egiteko Idiazabalgo artzai batekin, Ordiziako azokara joa-
teko, bere Parke Naturalak gozatzeko, baserri bat gertutik 
ezagutzeko, eta bertako esperientzia gastronomikoren ba-
tekin gozatzeko.

Eta,Tolosan, Donostiatik hogeita sei kilometro inguru-
ra, bere espezialitatea dastatu behar duzu: babarrunak, 
Eusko Label kalitate-zigiluarekin. Abenduan etortzen 
bazara, Txuletoiaren 
Festan aukera izango 
duzu haragi paregabe 
bat dastatzeko. Eta 
inauterietan hurbil-
tzen bazara, Tolosa 
Euskadiko inauteri 
onenetako bat iza-
teagatik nabar-
mentzen da. 

d O N O S T I A

familian
IdEIAK

39

E U S K A D I     I H E S A L D I A K  H I R I A N



KONTXAKO PASEALEKUA
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6
ONDARRETA

ANTIGUO

AMARA

GROS

ERDIALDEA
GIPUZKOA

PLAZA

BULEBARRA
ALDE 

ZAHARRA

1
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3

San Telmo
Aquariuma
Ontzi Museoa
Eleiz Museoa
Cemento  
Rezola

MUSEOAK

1

3

3

5
2

2

1

16

2

4

4

6

7

3

5

Kontxa
Zurriola
Ondarreta

La Perla Talasoterapia
Haizearen Orrazia
Berria Pasealekua
Udaletxea
Kongresu Jauregia

HONDARTZAK

LEKU INTERESGARRIAK

BESTELAKOAK

Zezen-plaza 
Donostia Arena 2016
Anoetako estadioa
Autobus-geltokia
Funikular-geltokia 
Iparraldeko Geltokia (ADIF)

Amarako Geltokia (EUSKOTREN) 

 

Turismo Bulegoa

Kursaal
Bretxa Azoka
San Bizente Eliza
Artzai Onaren Katedrala
Konstituzio Plaza
Victoria Eugenia Antzokia
Motako Gaztelua
Alderdi Ederreko lorategiak
San Martin Azoka
Santa Maria Eliza

10

11

8

12

9

13

14

15

6

7

Zona gastronomikoa
Merkataritza-zona
Zona monumentala

Oinezkoentzako 
merkataritza-zona

5

6 Eureka!  
Zientzia Museoa
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Kostaldeko "bidean"

DE
BA

M
UT

RI
KU

Bilbora

IRUN

TGV 
Parisera

Euskotren Aldiriko trena
Bilbao-Donostia trena
Lasarte/Oria-Hendaia trena (Topoa)
     Renfe Aldiriko Trena 

BALENCIAGA 
MUSEOA

FLYSH
GEOPARKEA

INFO praktikoa

Turismoa

DONOSTIA TURISMO  
www.sansebastianturismo.com 

TURISMO BULEGOA 
Boulebar 8 · 943 481 166 

EUSKADI TURISMO
www.euskaditurismoa.net

GIPUZKOA TURISMO
www.gipuzkoaturismo.net

Garraioa

AIREPORTUA 
Gabarri 22 · 20280 Hondarribia
943 668 500 · www.aena.es
  

TRENAK
Donostiako Iparraldeko Geltokia (RENFE)
Frantzia Pasealekua · 902 240 202 
www.renfe.es/cercanias 

Amarako Geltokia (EUSKOTREN)
Easo Pasealekua 9 · 902 543 210 · 943 013 500
www.euskotren.es

Orokorra

LARRIALDIAK 112

INFORMAZIO OROKORRA: 010 (Bilboko udalerria-
ren barruan egindako deietarako)

943 481 000 (Donostiako udalerritik kanpo egin-
dako deietarako)

10 km

Hernani

Tolosa

Ordizia
Beasain

AUTOBUSAK
Donostiako autobus-geltokia
Pio XII Plaza

Dbus (Hiri-autobusak)
943 000 200
www.dbus.es

Lurralde Bus (Herri-artekoak)
943 000 117
www.lurraldebus.net
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bizitzeko diseinatutako  
hiri baten harmonia

VITORIA-
GASTeIZ
EUROPEAN GREEN CAPITAL, "BERDEA KAPITAL EGINEZ"

S A l B u R u A
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bi pausoka... edo pedalei 

eraginez. Vitoria-Gastei-

zen ibiltzea erraza da, eta 

oraindik errazagoa bizi-

kleta soil batek Eraztun Berdearen mo-

duko lekuetara iristeko balio duenean; 

Arabako hiriburuaren perimetro natu-

rala da hori. Oinez edo bizikletarekin 

ibil zaitezke bertan, Dulantzi, Armentia, 

Olarizu, Salburua, Zabalgana, Zado-

rraren urbazterrak, Berrostegieta, Erre-

kaleor eta Lasarte parkeetako pista eta 

bide erosoez osatutako 47 kilometroko 

Berreskura ezazu hirian 
paseatzearen plazerra

Vitoria-Gasteizek jarduera teknolo-
gikoa eta industriala elkartzen ditu 
naturguneekin, parke handiekin, 
eta oinezkoentzako eta kirolerako 
zonekin. Bere biztanleak harro 
agertzen dira zerbitzu onenak 
dituen Europako hiri erosoenetako 
batean bizitzeaz. 'European Green 
Capital 2012' gozatzeko hiri bat da

ibilbide batean zehar. Baso, erreka eta 

mota guztietako fauna eta floraz ingu-

ratutako bidea.

Vitoria-Gasteiz biztanle bakoitzeko 

metro karratu berde gehien dituzten 

hirien Europako rankinean nabarmen-

tzen da. Eta bere biztanleek aprobe-

txatzen dute...! Gasteiztarren ohitura 

bat da Senda eta Cervantes ibilbidee-

tan paseatzea Armentiaraino. Bertan 

dago kokatua San Prudentzio Basili-

ka, zelai ederrez inguratua.

Hiriburuan pasealekuek kultura ere 

konbinatzen dute, hala nola Frai Fran-

tziskoren pasealekuak Arte Ederren 

Museoa eta Arma Museoa biltzen 

ditu. Horren ondoan, Ajuria Enea 

Jauregia, Lehendakariaren bizilekua. 

Gogora ezazu Vitoria-Gasteiz Euska-

diko hiriburu politikoa dela, eta, be-

raz, Eusko Jaurlaritzaren egoitza dela.

E U S K A D I     I H E S A L D I A K  H I R I A N V I T O R I A - g A S T E I Z

A R T E  E d E R R E N  M u S E O A
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itoria-Gasteiz beti da berdea.  
Udako beroarekin edo negu-

ko elurrarekin, mila irudi ederrekin 
gozatuko duzu. Gasteiztarrek beren par-
keak bizi eta gozatzen dituzte: Arriaga, San 
Martin, Judimendi, horietako batzuk dira. 
Florida Parkean, Eusko Legebiltzarraren 
ondoan, lorategi ikusgarri bat aurkituko 
duzu, basoko espezieez betea. Eta Prado-
ko parkean, baliteke Martin Fizekin topo 
egitea footing praktikatzean. 

done Jakue bideak Araban zehar 
duen ibilbideari  “Barrual-
deko Bidea" deitzen zaio, 
eta lurraldea zeharkatzen 

du San Adriango tunelean duen sarbidetik, 
Aguraindik gertu, Buradon Gatzaganeraino, 
Arabako Errioxan; bertan, probintzia uzten 
du Santo Domingo de la Calzadarako nora-
bidean. Vitoria-Gasteizen egiten duen zatia 
seinaleztatua dago kale eta plazetan zehar.

Bizikleta gustatzen zaizu? Hor dituzu hi-
ri guztia zeharkatzen duten bidegorriak, 
beren artean eta Eraztun Berderako sarre-
rekin lotuak. Behar bezala seinaleztatu-
tako ehun kilometro baino gehiago. Zure 
bizikleta ekartzen ez baduzu, Udaletxeak 
zerbitzu bat dauka bizikleta izateko auke-
ra emango dizuna.

Eraztun Berdea da External Park gasteizta-
rra, ia mila hektareako hedadurarekin. Bisi-
tatzen duzunean azalduko dizute zergatik 
bildu zuen NBEak “Jardunbide Egokien 
munduko ehun jardun onenen" zerren-
dan, hirietako bizi-baldintzei dagokienez.

Hiriburuan gertatzen dena da, batzuetan, 
naturaren bizitza hirian bertan sartzen 
dela. Salburuako hezeguneetan bizi diren 
animaliak parkearen edozein lekutan ager 
daitezke.

Vitoria-Gasteizen, natura 
etxetik oso gertu dago

Done Jakue bidea,  
mendi-ibiliak zure 
irismenean

Zure lehentasuna mendi-ibiliak egitea bal-
din bada, aukera asko dituzu hori egiteko: 
hiriaren hegoaldean, Gasteizko Mendietan, 
Mendizorrotza eta Berostegieta zeharka-
tuta, Zaldiaranera, Erroganara edo Arrietara 
iritsi arte. Iparraldean, Badaia, Arrato eta 
Elgea mendizerrak dituzu.

Eta hondartza eta ura nahi badituzu, Ulli-
barri-Ganboako eta Santa Engraziako urtegie-
tan Landa, Erpidea, Garaio eta Legutianoren 
moduko inguruak gozatuko dituzu eguzkia 
hartzeko, wind-surf egiteko, igeri egiteko, 
edo ur-bazterretan kometa baten hegal-
diarekin jolasteko.

u l l I B A R R I - g A N B O A K O  u R T E g I A 
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Hegazti-
begiztaketa 
magiko bat

Salburuako hezegunea Vitoria-Gasteizera 
etortzen zarenean ikusi beharreko erakar-
garritasun bat da. Eraztun Berdean dago 
kokatua, eta hegazti-barietate handi bat 
biltzen du, migrazio-pasabide batean ko-
katua egoteari esker.

Urmaeletan eta horien inguruan habia jar-
tzen duen fauna eta flora begiratzeko, par-
keak modu estrategikoan kokatutako bi 
behatoki ditu. 

Ataria hezegunearen Interpretazio Zentroa 
da. Zonako biodibertsitate eta ondare na-
turalean sartzen lagunduko dizun dibulga-
ziogune bat.

www.euskaditurismoa.netS A l B u R u A

ESPE
RIEN
TZIA

TOP
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    Erdi Aroko Almendra, amaierarik gabeko mundua

“Inoiz kontatu 
ez dizuten moduan 

biziko duzu historia”
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e rdi Aroko Almendra, bere forma 
obalatuagatik horrela deitua, 
Euskadiko hirigune historiko 
enblematikoenetako bat da. 

Santa Maria Katedrala, beti lanengatik irekia, 
izango da zure lehen helburua. Harresiak, 
jauregiak, postako etxeak... Beste batzuen 
artean, Kent Follet eta Toti Martínez de 
Lezea idazleak –biak inspiratu dira kate-
dralean beren liburuetako historiak kon-
tatzeko– hemen sortzen den bizi eta 
jarduerarekin liluratuak daude. 

Norbaiti bururatu zitzaion Erdi Aroko Hi-
rigunean kokatutako Santa Maria Katedral 
gotikoa eraberritzeko lan luzeak aprobe-
txa zitezkeela, turistei eta historia-zaleei 
eraikina nola eraiki zen ikusteko aukera 
emateko. Ideia bikaina! Milioi bat bisitari 
baino gehiago egon dira Katedraleko ha-
beartean, atarian, murruetan eta triforioe-
tan. Ezustekoak etengabe agertzen dira. 

Zona horretan, era berean, honako hauek 
bisita ditzakezu: Harresiak, Bibat Museoa, 
horrela deitua Arkeologiako Museoa eta 
Karta Museoa biltzen dituelako, edo Esko-
riatza-Eskibel eta Montehermoso jauregiak. 
Ez duzu ahalegin handirik egin behar-
ko: arrapala mekaniko bitxi batzuek Alde 

Zaharraren gailurrera eramango 
zaituzte.

XII. mendean mur-
giltzea XXI. mendeko 
teknologiarekin

V I T O R I A - g A S T E I Z

Jar ezazu segurtasun-kaskoa eta gida pro-
fesional batek Katedralaren istorioak era-
kutsiko dizkizu, pasadizoen eta aldamioen 
artean. Eta dorrera igotzen bazara, Erdi 
Aroko Almendraren bistarik onenak goza-
tuko dituzu.

Argiaren Elizpean, argi-joko batek azalduko 
dizu XVI. mendeko Paterninaren Kaperako 
polikromiaren bilakaera.

www.euskaditurismoa.net

santa maria 
Katedrala

h A R R E S I A

M O N T E h E R M O S O R A K O  I g O E R A 

ESPE
RIEN
TZIA
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Vitoria-Gasteizko Alde Zaharrean 
egingo duzun paseoan ikusiko 
duzunez, muino baten hegaletan 
kokatzen da, eta horien gainean 
gaur egun bizi asko duten lanbideen 
kaleak ezarri ziren. Kulturak, mer-
kataritzak eta ostalaritzak espazioa 
irabazten dute jendeak leiho batetik 
bestera hitz egiten duen eta haurrak 
kalean jolasten duten leku batean, 
beti egin den moduan!

B u R u I l E R I A  P l A Z A

IdEIA
ON
BATHorma-irudien 

ibilbidea
Erdi Aroko Almendrak gizarte-berrikuntza-

rekin konbinatzen du historia, arte-zaleek 

fatxada eta murru hutsetan margotzen 

dituzten horma-irudi erraldoiek egiaz-

tatzen dutenez. Kolore horiek berpiztu 

eta dekoratu egiten dute Vitoria-Gasteiz 

zaharrenaren irudia. Artisten, arte-ikas-

leen, brotxaren brigaden eta auzoko bi-

zilagun animatuen lanak ibilbide artistiko 

bat lortu du, nazioarteko proiekzioarekin!

Begiak ondo ireki, eta horma zaharrak 

berreskuratu dituzten irudiak goza itzazu. 

Vitoria-Gasteizko hiri margotuaren gizar-

te- eta kultura-konpromisoaren adieraz-

garri zintzoa dira.

www.muralismopublico.com
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Nahasi
mendeak

1

itoria-Gasteizko Hirigune 
Historikoko eraikin eta 
kaleen zati handi batek 

erdi-aroko ADNari eus-
ten dio. Bere kaleen ize-

nek –Aiztogile, Errementari, 
Pintore, Hedegile, eta abar– ira-

ganean horietan garatzen ziren lan-
bideak gogora ekartzen dituzte. Hilabete 

bakoitzeko lehen larunbatean azoka bat 
antolatzen da, eta zonako merkatariek 
parte hartzen dute beren produktuak ka-
lean erakutsiz. 

Gasteiz zaharrak Multzo Historiko izatea-
rekin gozatzen du. Barruko egurrezko 
arkitekturak mantentzen dituzten etxe 
zaharrez gain, honako hauek ere ikus 
daitezke: jauregiak, hala nola Bendaña, 
Sokaren Etxea, Eskoriatza-Eskibel, Porta-
loia, Buruileria Plaza, Landatxo Plaza edo 
Matxete Plaza, eta berriz ere aurkitutako 
harresia. 

Vitoria-Gasteizek bizirik mantentzen du 
Errenazimenduaren aztarna. Monteher-
moso Jauregiraino igotzen bazara, amodio 
debekatuen istorio erromantikoak ezagu-
tuko dituzu. Hortik gertu, Eskoriatza Es-
kibel jauregian, Ingalaterrako Henry VIII 
Erregearen mediku Fernán López de Es-
coriaza jaunaren eta bere emazte Victoria 
de Anda y Esquivel andrearen gustu ona 
oroituko duzu. 

Goiuri Jauregia, hiriko biltzargune ugarie-
tako bat, Matxete Plazan kokatua, Vito-
ria-Gasteiz berriaren erdian nagusitzen da.

V I T O R I A - g A S T E I Z

Paseoak 
historian

Ziur asko gustuko dituzu historia eta 
kultura... Hala bada, Vitoria-Gastei-
zek ez zaitu desengainatuko. Bere 
Turismoko Udal Bulegoak paseo gi-
datu atseginak antolatzen ditu, bitik 
hiru ordura bitartekoak, honako hauei 
erreferentzia eginez: hiriaren iragana 
eta orainaldia, Carlos V erregearen ga-
raia, Erretaularen Artea, Olaguibelen 
neoklasizismoa, eta hiri garaikidea-
ren mugarriak.

Eta udan, bisita horiek, denboran bi-
daia bat egitea ekarriko dizutenak, 
antzeztu egiten dira.

 

www.vitoria-gasteiz.org/turismo

Hirigune Historikoan zehar joan-etorrie-
tan Matxete plaza aurkituko duzu. Leku 
erlaxatu bat da, eta prokuradore nagu-
siak matxete baten gainean egiten zuen 
juramendu tradizionaletik hartzen du be-
re izena; izan ere, matxetearekin “burua 
mozteko mehatxua egiten zuen” jura-
mendua betetzen ez bazen. Adierazita-
ko matxetea nitxo batean gordetzen zen, 
1840. urtetik babestua, gaur egun ikusten 
ditugun hesi berberekin.

v

P O R T A l O I A

g O I u R I  J A u R E g I A

IdEIA
ON
BAT
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Zure kultura-arloko ardurak mila auke-
ra aurkituko ditu Vitoria-Gasteizen. Alde 
Zaharraren inguruetan, kultura-abangoar-
diak ezagutu ahal izango dituzu Artium 
museora hurbilduz, egungo artea bildu, 
produzitu, hedatu eta ikertzen duen kul-
tura-jarduerako zentrora. 

Bere arkitektura bereziaz gain, arte ga-
raikideko bilduma zabala dauka, aldi 
baterako erakusketak eta performance 
erakargarriak antolatzen ditu, eta txikie-
nak erakartzen ditu hezkuntza-jarduera 
deigarriekin.

Hordago 
kulturalak

B
I

B
A

T

erdi Aroko Almendrak 
altxor asko ditu. Ho-
rietako bat bikoitza 
gainera: Aiztogile ka-

lean ateak zabalik ditu Bibat Museoak, Ar-
keologia eta Kartak erakusteko. Bere aretoak 
eraikin moderno batean eta Erdi Aroko jauregi 
eraberritu batean banatzen dira. Museoen 
kudeaketako joera berrien adibide on bat. 
Bertan ikusiko dituzu duela bost mila urteko 
burezurrak, Burdin Aroko hilarriak, edo ehun 
urteko karta txinatarrak, baita Montecarloko 
edo Baden-Badeneko kasinoetan erabilitako 
beste karta batzuk ere. Arabako Museoen es-
kaintzan proposatutako berrikuntzak harritu 
egingo zaizu. 

Eta bestelako kultura-esperientzia na-
barmen gisa, Jazzaldia, uztailean egiten 
dena, nazioarteko pertsonaia handien 
presentziarekin.

A R T I u M  M u S E O A

B I B AT  M u S E O A
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Alde zaharretik hiriaren alde berrira pasa-
tzen zarenean, argi ikusiko duzu zergatik 
duen izen konposatua Vitoria-Gasteizek. 
Gasteiz gaur egun Erdi Aroko Almendra 
osatzen duen muino txikian kokatzen 
zen herri txikiaren izena zen. XI. men-
dean, Nafarroako Errege Antso VI Jakitu-
nak hiri titulua eman zion Vitoria izena 
txertatuz... Gaur egun Vitoria-Gasteiz da.

Matxete plazatik abiatuta, eskailera ba-
tzuek Arkupeetara eramango zaituzte, 
muinoaren malda gaindituz Erdi Aroko 
hiritik hiri garaikiderako bidea ematen 
duten arkupeetara. Hortxe hasten da hi-
riaren Zabalgunea.

Andre Maria Zuriaren Plaza handia da hi-
riaren bihotza. Bertara iristen da Zeledoi 
jaien protagonista urtero abuztuaren 4an, 
San Migeleko Dorrearen goialdetik erai-
tsiz. Eliza horretako barandan, brontzezko 
Zeledoi bat paratuko da zure argazkirako.

Espainia Plazan, aurrekoaren ondoan, 
Udaletxea nagusitzen da, eta terraza eta 
arkupez beteriko gune zoragarri bat es-
kaintzen du. Hortxe hasten da Dato kalea, 
tren-geltokiraino iristen den oinezkoen-
tzako merkataritza- eta finantza-zona. 
Paseo bat eman ezazu Araba Jenerala, San 
Prudentzio eta Posta kaleetan eta Foru Pla-
zan –Chillida eta Peña Ganchegui artisten 
formarekin–, eta Arabako hiriburuaren Za-
balgunearen irudi bizia emango dizute.

Ibilbide bikaina da relax eta shopping 
nahasteko.

Erdialde erlaxatua
Zabalgune eta erdialde gasteiztarraren arkitekturako eta eskulturako 

erreferentziak askotarikoak dira. Eusko Legebiltzarra Florida parkearen 
ondoan dago kokatua. Hor ebazten dira herrialdearen gai garrantzi-
tsuak... Horren inguruan, Katedral Berria bere dorreak eraikitzearen 
zain dago. Ziur asko, ez da inoiz gertatuko! Arka Plazan, Dato kalea-
ren erdigunean, Ibiltari erraldoia ikusiko duzu, oso serio paseatzen 
duena herritarren eta bisitarien ondoan. Erabilera anitzeko Iradier 
plaza, estilo euskal frantseseko Postaren egoitza, Foru Aldundia-
ren jauregia, Ogasun Sailaren eraikina, edo Antso Jakitunaren 
pasealekua, erreferentziazko puntuak dira edozein bisitarako.

Gasteiztik Vitoriara: 
zaBalGUNea

V I T O R I A - G A S T E I Z

I B I l T A R I A

E S PA I N I A  P l A Z A

A N d R E  M A R I A  Z u R I A R E N  P l A Z A
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Upeltegietatik oso gertu

Vitoria-Gasteiz oso gertu dago Araba-
ko Errioxatik. Hamabi mila hektarea on-
do zaindutako mahastiekin, aste batetik 
bestera aldatzen diren paisaia ikusgarriak 
emanez. Upeltegi bateko eta besteko bi-
sitak entretenimendu atsegin bat dira. 
Abangoardiako diseinua ardoan, ardo-bo-
tiletan eta upeltegietan ere txertatu da. 
Gehry, Mazières, Aspiazu eta Calatrava his-
toria, landa, arkitektura eta gustua elkar-
tu dute.   

arabako Errioxara joan aurretik, 
bisita itzazu Vitoria-Gasteizko 
enoteka batzuk. Egileko, 
urteko, ardo onduei eta erre-

serbako ardoei buruz ikasiko duzu. Horie-
tako batzuetan dastaketa iruzkinduak 
eskaintzen dituzte. Alde Zaharrean, erdian 
eta inguruetan kokatutako establezimen-
duak dira. Enologia ondo jakiteak aukera 
emago dizu munduko ardo onenei buruz 
zuzen hitz egiteko.

 

Txikiteoa euskal ohitura zahar bat da, 
eta hainbat taberna bisitatzen dira, 
lagunekin, urteko ardoa edo ardo ondua 
dastatuz. Txikito bat ardo-edalontzi 
txiki bat da. Elkartu zaitez haiekin, eta 
tabernarien iradokizunei jarraitu. Onena 

Sar zaitez master batean
enologiari buruz

euskadi
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Zure egonaldian zortea baldin 
baduzu eta Pintxoaren Astea 
edo Kazolatxo eta Ardoaren 
Astea baldin bada, erabaki ona 

hartuko duzu ziur

a rabako hiriburuak asko 
maite du gastronomia bere 
dimentsio guztietan, bai goi 
sukaldaritza, bai pintxoaren 

adierazpen txiki eta zaporetsua ere. Alde 
Zaharrean nahiz erdigunean eta Lovaina 
plazan “pintxoaren ibilbideak” daude. 
Horietan murgiltzen bazara, goi sukaldari-
tzako zapore ukaezinak dastatuko dituzu 
tamaina txikian, Arabako Errioxako ardo 
onenekin lagunduta.

Asteko egun batzuetan, auzoak txanda-
katu egiten dute “pintxo-pote” deituri-
koa, zona batzuetako tabernek martxan 
jarri duten ekintza bat, prezio txiki ba-
ten truke, edari bakoitzarekin pintxo bat 
dastatzeko.

Era berean, gozo-dendengatik ere nabar-
mentzen da Vitoria-Gasteiz. Horietako 
askok tradizioz eta lanaz beteriko ha-
markaden xarma eskaintzen dute. Dasta 
itzazu baskitoak eta neskitak, espetxuak, 
trentzak, txutxitoak, Gasteiz opila, edo 
txokolatezko trufak Ibilbide Gozoko esta-
blezimenduetan, Alde Zaharrean barrena. 
Arabako hiriburua oso gozoa da!

www.euskaditurismoa.net

pintxo batekin laguntzea da. Turismo 
Bulegoan, prezio txiki baten truke, 
pintxos-card deiturikoa eskaintzen 
dute, bost tabernetako bakoitzean 
pintxo bat eta Arabako Errioxako 
ardo bat dastatzeko aukera emango 
dizuna. Bosgarren tabernan kafe bat 
edo infusio bat eta gozoki tipiko bat 
eskainiko dizute.

Jakintza-oinarri horrekin nahikoa duzu 
ardoaren munduan murgiltzeko. Larun-
bat guztietan, maiatzetik urrira bitarte, 
eta Aste Santuan, Vitoria-Gasteiztik eta 
Bilbotik irteten den  autobus-zerbitzu 
batek –Enobus– Arabako Errioxako uda-
lerrietara eramango zaitu. Errepideari 
buruz kezkatu gabe, hainbat upeltegi 
bisitatu ahal izango dituzu, eta hiribu-
rura eroso itzuli. 

www.rutadelvinoderiojaalavesa.com 
www.cuadrillariojaalavesa.com

Pintxoaren  
eta gozokiaren

V I T O R I A - g A S T E I Z

E l T Z I E g O

ESPE
RIEN
TZIA

TOP

IBILBIDEA
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Vitoria-Gasteizen paseatzea hiri berde eta 

atsegin batean paseatzea da.

Berdea, eskaintzen dituen aisialdirako zo-

na zabalengatik, eta atsegina, bere jende 

abegitsuagatik, beti prest harrotasunez 

erakusten duten hiria erakusteko. 

Historia, natura, kultura, gastronomia... 

zure esperientzia hemen, zalantzarik ga-

be, aztarna utziko dizuten une kutunez 

betea egongo da.

21

76
Jazza nagusi

Dagoeneko 35. ediziora iritsi den 
jaialdiarekin, Vitoria-Gasteiz mun-
duko jazz onena duen hiriburu 
bihurtzen da uztaileko aste batean 
zehar.

Pintxo batetik 
beste batera

Nahiago duzun potearekin
lagunduta... Eskaintza 
on bat.

Berdea kapitala den hiri batean 
paseatzea.

Paseatu  
berdegunean

Jarri kaskoa 
Katedral 
Zaharrean

Eta historiako zaharberritze-pro-
zesu harrigarrienetako bat bisitatu.

...dastatzera  
gonbidatzen 

zaitugu.

10Ezinbesteko    lekuak
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Vitoria-Gasteizen... 

V I T O R I A - g A S T E I Z

Arkitektura historikoa eta abangoardia-
koa, munduko karta-bildumarik onena 
aurkezteko, hondar arkeologiko inte-
resgarriekin batera.

Bibat:
Hezurrak
eta karta-sortak

Berriz aurkitua eta zaharberritua. Bere 
hormek Erdi Arora eramango zaituzte.

Erdi Aroko 
harresia

Arabako
Errioxakoa
ardoa 

Ezinbestekoa da 
nazioarteko ospea 
duen ardo bat das-
tatzea, eta ziur be-
rriz bilatuko duzula.

Natura 
Atariatik
eta hirian

Hiri berean, Salburuako hezeguneek 
paseo on bat ematera gonbidatzen 
duten flora eta fauna eskaintzen dizki-
zute, eta Atariko behatokitik hegaztiak 
ikusiko dituzu pasatzen.

Jarri kaskoa 
Katedral 
Zaharrean

Artiuma
bizitzea 

Lehen eskuko arte garaikidean mur-
giltzea da. Etengabeko jarduera duen 
museoa.

Basketaren 
emozioa

Emozioak zuzenean publiko guztien-
tzat... hori da Baskoniak jokalekuan 
eskaintzen dizuna. Puntako ekipo 
bat, partidu bakoitzean zirrara sor-
tzen duena. 

   lekuak
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Gera zaitez 
pixka bat gehiago...
era guztietako planak 
Arabako hiriburuaren inguruan

Gatz Harana  
Monumentu Historiko 
Nazional izendatu dute

arabako hiriburuak asko eskain-
tzen du… Zure bisitan egun 
batzuk gehiago geratzen 
bazara, aukera izango duzu 

“green" planak, kulturalak eta kirol-planak 
egiteko... Hasteko, hiriak museoen ingu-
ruko jarduera bizia eskaintzen dizu. Gertu 
dauden Salburuako hezeguneen natura-es-
kaintza handiak prismatiko batzuk eska-
tzen ditu bakarrik, Europan zehar egiten 
dituzten migrazio luzeen barruan bertan 
atseden hartzen duten milaka hegaztien 
bilakaera ikusteko. 

Eta musika gustatzen bazaizu, Vito-
ria-Gasteizen hainbat aukera dituzu: Na-
zioarteko Jazzaldia, Antzinako Musikaren 
Astea, edo Azkena Rock Jaialdia horren 
adibide on bat dira. 

Hiriburuaren Eraztun Berdeko ibilbidea 
hasiera izan daiteke Gorbeia, Valderejo, Izki 
edo Urkiolako Parke Natural erraldoiak eza-
gutu nahi izateko. 

Gorbeiara igotzea erabakitzen baduzu, ja-
kin behar duzu bere gailurrean dagoen 
gurutzea mendia gustuko dutenek gehien 
bisitatutako zonetako bat dela. Era be-
rean, Arabako geografia osoan zehar 

egokitutako ferrazko bide, bidezidor eta 
Bide Berde ugarietako bat egin dezakezu. 
Ibilbide ahaztezin bat Anglo-Vasco-Nava-
rro trenbide desagertuaren bidea da, Vi-
toria-Gasteiz Lizarrarekin eta Oñatirekin 
lotzen zituena. Antoñanan utziko dizu-
ten bizikletan egin dezakezu. Oso gertu, 
Izkiko Parke Naturalaren ondoan, golfa, eki-
tazioa eta arrantza egin ditzakezu. Beste 
leku batzuetan erraz ikusiko ez duzuna 
Añanako Gatz-haranek eskaintzen duten 
ikuskizuna da. Oinetakoak kendu beharko 
dituzu duela hainbat mende gatza erauz-
teko erabiltzen diren larrainetan sartzeko. 
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Vitoria-Gasteizera egiten duzun bidaian, familia ere 
etortzen bada, erlaxa zaitez. Aisialdirako eskaintza 

askotarikoa eta doakoa da kasu gehienetan.

Natur Zientzien Museoak anbar-bilduma zoragarri bat 
erakusten du, modu atseginean aurkeztua, txikiek eta 

handiek gozatzen duten bitartean ikas dezaten. Harritu egingo 
zarete bestelako bilduma zoologiko eta geologiko baliotsuekin, 
baita herbarioarekin ere, Penintsulako osoenetako bat. 

Ekainean etortzen bazara, Vitoria-Gasteizko Nazioarteko Jolas 
Jaialdia apartekoa da munduan bere magnitudeari eta bolumenari 
dagokionez. Oso ongi pasatuko duzue 4.000 jolas desberdinekin, 
hiriaren zati handi bat okupatzen duen gune irekian.

Udako beroa erraz jasaten da Vitoria-Gasteizen, eta are gehiago 
AquaMendin, Mendizorrotzako udal-igerilekuetako ur-parkean. 
Parkeko txirristak erotzeko modukoak dira txikienentzat. Horretaz 
gain, barbakoak gustatzen bazaizkizue, Gamarrako Parkean 
igerilekuak eta berdegune handiak daude horretarako prestatuak.

Eraztun berdean, bisoi europarrak 
ikus ditzakezu Salburuan, eta 
basurdeak Armentian
Natura da hiriak eskaintzen dituen beste erakargarritasun 
handietako bat. Eraztun Berdea bisitatzeak, bere parke, baso, 
ibai eta hezeguneekin, aukera ematen dizu flora eta fauna 
barietate handi bat ikusteko hiriaren erditik kilometro gutxira, 
eta bizikletan edo oinez ere joan zaitezkete.

Hezeguneetako Hegaztien Behatokia, bere Ataria Interpretazio 
Zentroarekin, Salburuan, eta laborantza-itsaso baten erdian 
kokatutako baso irla Zabalganan, dira puntu interesgarrienak. 

Eta zerbait oso berezia: Gesaltza 
Añana bisitatzea Gatz Haranean. 
Oinak eta eskuak sartuko 
dituzue gatz-larrainetan, eta 
txundituta geratuko zarete 
ikustean nola lortzen zen 
gatza duela 1.200 urte. 

Ikus dezakezunez... familia 
osoak gozatzeko  
pentsatutako hiria.

www.vitoria-gasteiz.org
www.festivaldejuegos-jolasjaialdia.com
www.vitoria-gasteiz.org/anilloWeb
www.ataria.com
www.vallesalado.com

V I T O R I A - g A S T E I Z

Gatz Haranak irudi zirraragarria eskaintzen du, 
egurrezko habeen gaineko milaka eraikuntzekin; 
habeen artean ura jaisten da eta gero lurrundu 
egiten da gatza bertan utziz.

Beste aukera bat historian zehar ibilbide bat egitea 
da... Gotorretxe eta jauregien bitartez egin ahal 
izango duzu, hala nola Kexaakoa Aiaran, edo Va-
ronatarren Dorrea Villanañen.

Harresiztatutako enklabeak interesgarriak iruditu-
ko zaizkizu, oso ondo kontserbatuak daudelako. 
Horien adibide ditugu Urizahar, eta, jada Arabako 
Errioxan, Guardiako hiribildua eta Labrazako udale-
rria; azken horrek munduko Hiri Harresidun One-
naren saria jaso zuen.

Ba al zenekien Arabak otoitzerako eta aterperako 
leku gisa erabiltzen ziren ehun kobazulo artifizial 
baino gehiago kontserbatzen dituela? Zona horren 
barruan biltzen dira Laño eta Faido udalerriak, eta 
“beste Kapadozia” deitzen dute, erakusten duen 
ikusgarritasunagatik.

Historiaz gain, Arabako Errioxak bere historiaurrea-
ren aberastasuna eskaintzen dizu, monumentu 
megalitiko askorekin: horren froga ona dira Sor-
ginetxe eta La Huesera trikuharriak, edo La Hoya 
herrixka, jatorria Brontze Aroan duena. 

Bukatzeko, Arabako Errioxako kultura enogastro-
nomikoak leku saihestezin bihurtzen du zona hori.

E U S K A D I     I H E S A L D I A K  H I R I A N
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Artium
Arte Ederren 
Museoa
Bibat
Arma Museoa
Eliz Artearen 
Museoa 
Natur Zientzien 
Museoa
Argi Ontzi Museoa

Harresia
Santa Maria Katedrala
Matxete Plaza/Goiuri 
Jauregia
Andre Maria Zuriaren Plaza
Foru Plaza
Katedral Berria
Arkupeak
Espainia Plaza

MUSEOAK LEKU INTERESGARRIAK BESTELAKOAK

Erdi Aroko Hirigunea
Zona gastronomikoa

Zona monumentala

Merkataritza-zona

Gaueko aisia

XIX. mendeko  
Zabalgunea
Denda-zona

Zona gastronomikoa

Gaueko aisia

Zezen-plaza
Tren Geltokia
Autobus Geltokia
Turismo Bulegoa
 

Montehermoso
Portaloia
Eskoriatza Eskibel
Florida Parkea
Eusko Legebiltzarra
Ajuria Enea Jauregia
Palacio Europa
Horma-irudien Ibilbidea
Erdi Aroko Harresia

10

11

8

12

9

13

14

15

ESPAINIA 
PLAZA
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 E

B

A

 D

 F

Florida

Judimendi

Prado

Senda

Arriaga

San Martin

Saskibaloi-kantxa 
Buesa Arenan

Mendizorrotzako 
futbol-zelaia

Erdi Aroko 
Hirigunea

Salburuako
urmaelak

Armentiako
Parkea

Zabalgana
Parkea

Zadorra 
Ibaiaren Parkea

Olarizu
Parkea

Alegria
Ibaiaren Ibilbidea

A
B

 F

 E

 C

 D

Eraztun berdea

G

H

 G

 H

Turismoa

VITORIA-GASTEIZ TURISMO
945 161 598 · www.vitoria-gasteiz.org/turismo

TURISMO BULEGOA
Vitoria-Gasteiz
Espainia plaza, 1.
945 161 598

EUSKADI TURISMO
www.euskaditurismoa.net

ARABA TURISMO
www.alavaturismo.com

AIREPORTUA
Vitoria-Gasteiz
N-622 Errepidea, 3. Km
945 163 500 · 945 163 591
www.aena.es

TRENAK
Vitoria-Gasteizko Renfe Geltokia
Eduardo Dato 46
902 240 202 · www.renfe.es

AUTOBUSAK
Vitoria-Gasteizko Autobus Geltokia
01002 Vitoria-Gasteiz · 945 258 400

TUVISA Vitoria-Gasteizko Hiri Autobusak
945 161 054 · www.vitoria-gasteiz.org/transporte

Garraioa
TRANBIA 
Euskotran Vitoria
Tranbiaren informazio-bulegoa
Alaba Jenerala, 2
945 135 554  · 902 543 210
www.euskotren.es

LARRIALDIAK 112

INFORMAZIO OROKORRA 010 (Vitoria-Gasteizko 
udalerriaren barruan egindako deietarako)

945 161 100 (Vitoria-Gasteizko udalerritik kanpo 
egindako deietarako)

Orokorra

INFO praktikoa
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Otsaila:  
Santa Ageda (Koruak hiri osoan zehar)
365 Jazz Bilbao · emanaldiak otsailetik maiatzera 
bitarte, eta urritik abendura bitarte
Inauteriak (data aldakorrak)
Martxoa: 
Musika-Música Jaialdia (Klasikoa) Euskalduna 
Jauregia · www.bilbao700.com 
B. Awards Bilbao Concept Design Festival  
(diseinu kontzeptualaren sustapena)
Bilbao Triathlon (igeriketa, ziklismoa, maratoia) 
www.bilbaotriathlon.com
Apirila: 
Gutunzuria-Nazioarteko Letra Jaialdia (Idazle 
eta publikoaren topaketa) 
www.alhondigabilbao.com
Maiatza: 
Bilboko Duatlon (Lasterketa oinez/ziklismoa)  
www.bilbao.net/duatlon
FANT, Bilboko Fantasiazko Zinemaldia
www.fantbilbao.net
Bilbao Lorategia (maiatza-ekaina hiri-lorategien 
erakusketa) · www.bilbaojardin.org
Ekaina:
Gau Zuria (Musika, antzerkia, poesia... kalean)  
www.bilbaointernational.com
BB Race (Bordele-Bilbao estropada)  
www.bilbaointernational.com
Uztaila:
Bilboko Kalealdia (kaleko Antzerki eta Arte Jaial-
dia) · www.bilbokokalealdia.com
Encounter Jaialdia (informatikako zaleen eta pro-
fesionalen bilera) · www.euskal.org
BBK Live (Pop rock musikako makrojaialdia) 
www.bilbaobbklive.com
Abuztua:
Semana Grande/Aste Nagusia (Bilboko Jaiak) 
Marijaiaren desfilea · www.astenagusia.com
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Iraila:
Jet Lag BIO (Hiri-adierazpen gazteen jaialdia)  
www.bilbaojetlag.net
Hó Play Bideojokoen Nazioarteko Jaialdia 
www.alhondigabilbao.com
Urria:
11 Eguna: Begoñaren Eguna (Birjinaren eguna)
Txikiteroren Eguna (“ardoak hartzea” 
lagun-koadrilarekin)
Bad. Antzerki eta Dantza Garaikideko Jaialdia
Azaroa:
Zinebi, Zine Dokumental eta Laburmetraia 
Nazioarteko Zinemaldia · www.zinebi.com
Gaueko maratoia
Abendua:
21 Eguna: Santo Tomas Azoka (Nekazaritza eta 
abeltzaintzako azoka)
UGP Umeen Gabonetako Parkea BECean 
www.bilbao.net

Urtarrila: 
20 Eguna: Donostiako Tanborrada  
(Desfilea danborren doinuarekin) 
www.donostiasansebastian.com
Dock of the bay (Zine Dokumentaleko Erakusketa)
Otsaila: 
4 Eguna: Santa Ageda 
Galdaragileak (Inauteriak iragartzeko desfileak)  
www.donostiasansebastian.com
Inauteriak (data aldakorrak)  
www.donostiasansebastian.com

Martxoa: 
Arte Eszenikoen Azoka (Antzerki Jaialdia)  
www.antzerki.com
Apirila: 
Giza Eskubideen Zinemaldia 
www.cineyderechoshumanos.com
Itsas azpiko zine-zikloa
Maiatza: 
Maratoi erdia (herri-lasterketa)
Ekaina: 
Surfilm Festival (Surf Zinemaldia)  
www.surfilmfestibal.com

Uztaila: 
3tik 9ra bitarte: DonostiaCup (Oinarri-futboleko 
txapelketa) · www.donosticup.com
Donostia Hiria Nazioarteko Estropada 
www.regatamunilla.com
Heineken Jazzaldia (Musika Jaialdia)  
www.heinekenjazzaldia.com

Abuztua: 
Musika Hamabostaldia  
www.quincenamusical.com
14tik 21era bitarte: Aste Nagusia  
(Donostiako Jaiak)
www.donostiasansebastian.com
Su Artifizialen Nazioarteko Lehiaketa  
www.donostia.org
Iraila: 
Zinemaldia, Nazioarteko Zinemaldia  
www.sansebastianfestival.com
Kontxako Bandera (Traineru-txapelketa) 
www.donostiasansebastian.com
Urria: 
Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaldia 
www.sansebastianhorrorfestival.com
Azaroa: 
San Sebastián Gastronomika (Gastronomiako 
Nazioarteko Kongresua)
www.sansebastiangastronomika.com
Behobia-San Sebastián herri-lasterketa    
www.behobia-sansebastian.com
DKV Maratoia · www.maratondonostia.com 
Abendua: 
21 Eguna: Santo Tomas (Nekazaritza eta abel-
tzaintzako azoka) · www.donostia.org
Cook&fashion (Moda eta gastronomiako 
nazioarteko lehiaketa) · www.cookandfashion.com)

Urtarrila:
UGP Umeen Gabonetako Parkea Hegoalde Gizarte 
Etxean
17 Eguna: San Antonen Herri Zozketa (Txerri ba-
ten herri-zozketa) eta San Anton Txiki
Otsaila:
4 Eguna: Santa Ageda · www.vitoria-gasteiz.org
Inauteriak (data aldakorrak)
Martxoa:  
Vitoria-Gasteizko inauteriak

E K I T A l d I A K 

Apirila:
San Prudentzioko Tanborrada (Desfilea danbo-
rren doinuarekin)
Herri-erromeria Armentiako Basilikan
Ekaina:
Kaldeartea (Kaleko Arteen Nazioarteko Erakusketa)
Dibertikalea (Haurrentzako ikuskizunak kalean)
Azkena  (Rock musikako jaialdia)  
www.azkenarockfestival.com
Nazioarteko Jolas Jaialdia (kalean)
Uztaila:
Jazzaldia · www.jazzvitoria.com
25 Eguna: Santiago Eguna/Blusaren Eguna 
(Jaien atariko herri-jaia)
www.vitoria-gasteiz.org
Abuztua:
4-9: Andre Maria Zuriaren Jaiak; Zeledoiren jai-
tsiera (Herriko jaiak)
Iraila:
Olarizuko erromesaldia (Herri-jaia)  
www.vitoria-gasteiz.org
Magialdia (Nazioarteko Magia Jaialdia)  
www.magialdia.org
Erdi Aroko Azoka · www.vitoria-gasteiz.org
Nazioarteko Antzerki Jaialdia  
www.vitoria-gasteiz.org
FesTVal (Vitoria-Gasteizko Telebista eta Irrati Jaial-
dia) · www.festivaltelevisiónyradio.com
Urria:
Nazioarteko Kometa Jaialdia (Garaio)
www.lau-haizetara.org
Periskopio (Argazkigintza dokumentaleko jaialdia, 
urritik abendura bitarte)
www.periscopiovitoria.com
Azaroa:
Carmelo Bernaola Nazioarteko Musika Jaialdia 
www.bernaolafestival.com
Abendua:
19 Eguna: Vitoria-Gasteizko Maratoi Erdia
www.vitoria-gasteiz.org
Mendi Film Festival. Nazioarteko Mendi Zine-
maldia · www.mendifilmfestival.com
31 Eguna: San Silvestre Lasterketa 
(Herri-lasterketa) www.lazterketak.com
UGP Umeen Gabonetako Parkea Hegoalde Gizarte 
Etxean
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d O N O S T I A
www.donostiasansebastian.com
www.sansebastianturismo.com

V I T O R I A - g A S T E I Z

www.vitoria-gasteiz.org
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Paradisu txiki bat,  
dena gertu duena

d O N O S T I A

www.euskadi.net

119 km

Vitoria-Gasteiz

Bilbao

66 km

Donosti

118  km
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Bilbao, Donostia eta Vitoria-Gasteiz dira gune nagu-
siak, eta horietatik abiatuko zara Euskadi ezagutzeko. 
Bilbon paseatzerakoan, abangoardiako eta moderni-
tateko diseinua ikusiko duzu. Donostia dotore eta 
bikain duzu zure zain, aparteko eskaintza gastrono-
miko batekin. Hiri hau, Parisekin batera, 3 Michelin 
Izarreko 3 jatetxe dituen bakarra da Europan.
munduko Michelin izar kopururik handienarekin bere 
eskaintza gastronomikoan.
Vitoria-Gasteiz, Europako Hiriburu Berdea 2012, Eus-
kadiko Hiriburua da, eta ereduzko hirigintza eraku-
tsiko dizu, bere Erdi Aroko Almendraren moduko 
altxorrekin. Baina hiriburuetatik haratago, oinorde-
tutako Natur Ondare bat duzu zure zain, bere eder-
tasun guztiarekin agertzen dena Parke Naturaletan. 
Euskadi aberats bat biodibertsitatean, hala nola Ur-
daibaiko Biosferaren Erreserban, ohiz kanpoko kos-
talde bat, hala nola Euskal Kostaldeko Geoparkean, 
edo Arabako Errioxa ederra... Dena gertu dagoela era-
kargarri izanik.

B I l B A O

V I T O R I A - g A S T E I Z



www.euskaditurismoa.net

EKONOMIAREN GARAPEN
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
Y COMPETITIVIDAD


