zure bidaia euskal mendietan zehar

basquemountains.com

EZAGUTU EZAZU
EUSKAL HERRI
NATURALENA
Paisaia harrigarriak eta esperientzia
ahaztezinak zure zain daude.

SANTANDER

Euskal mendiak bere osotasunean
ezagutzen dituzula uste duzu?
Jarraitu irakurtzen eta ikusiko duzu nola
uste zenuena baino gutxiago ezagutzen
dituzun.

BILBAO

FRANTZIA

BIARRITZ
DONOSTIASAN SEBASTIÁN

NOLA HELDU
Kotxez

Barcelonatik A2tik.
Madriletin A1etik
Iparraldetik, aukera ezazu A8a.

Trenez edo autobusez

Bilbao Gasteiz eta Donsotia dira hoberen
komunikatuta dauden hiriak.
Trenez etorri nahi izanez gero begiratu hemen:
www.renfe.com
www.euskotren.eus

Autobusa nahiago baduzu berriz honako hauetan:
www.bizkaibus.eus
www.lurraldebus.eus

www.autobuseslaunion.com
www.alsa.es

Hegazkinez

Aukerarik onenak Bilboko aeroportua (Loiu) eta
Donostiakoak (Hondarribia) dira.

VITORIA - GASTEIZ

www.aeropuertodebilbao.net
www.aena.es
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EZEZAGUNA

Paisaia harrigarri eta arakatu gabeko zokodun helmuga.
Gainera, ez dago zertan aritua izan, haietara iristeko. Lagun
parrandazaleak, bi belaunaldiko baino gehiagoko familiak,
bikote kalekumeak... zarena zarela, zeuk ere goza dezakezu
natura ikusgarriaz eta % 100ean ohiz kanpoko mendiez.

Kultura BEREZIA

Izaera eta nortasun handiko jendea, bere lurraz harro
dagoena eta hizkuntza bitxia duena.
Presta zaitez Euskadiko gastronomiaz gozatzeko eta
soinean pare bat kilotxo gehiago duzula itzultzeko.

Helmuga ARDURATSUA
Jasangarritasuna aspaldidanik da gako-hitza euskal
mendietan;
are
gehiago,
Turismo
Jasangarriaren
Nazioarteko Urtean, 2017an. Basquemountainsen hurrengo
3 ardatzetan jardutzen dugu:
Ingurune Jasangarritasuna: Biodibertsitateari eustearen eta
berori babestearen alde egiten dugu lan.
Gisa Jasangarritasuna: Bertakoen eta bisitarien arteko harreman
ona da kalitatezko turismoaren gakoa, gero eta globalagoa den eta
tokian tokiko esperientzia jatorrak nahi dituen gizarte batean.
Jasangarritasun Ekonomikoa: Euskal mendietako baserritar eta
ekoizleen lanaren berri ematen dugu eta jarduerak prestatzen
ditugu, bisitariak bertatik bertara ezagut dezan landa-eremua.

Gure erronka da Basquemountains helmuga % 100ean jasangarria egitea, eta,
horretarako, bidaiari bereziak behar ditugu: % 100eko bidaiariak.
Zu horrelakoa al zara? Bakarrik 5 baldintza bete behar dituzu % 100eko bidaiaria
izateko:

1

Izan zaitez euskal mendien parte. Ez izan behatzaile hutsa, hartu parte
jardueretan, egin hitz bertakoekin eta entzun iezaiezu. Edozein eskuorri turistikok
baino gauza gehiago dute zuri kontatzeko.

2

Zomorroak, landareak eta zuhaitzak zu baino askoz lehenagotik daude hemen; bizi
eta utzi bizitzen.

3

Aurrekoarekin loturik, izan gogoan ez dela naturaren lana zarama bota eta
birziklatzea; oraingoz ez dakienez egiten, egin ezazu zeuk.

4

Utz ezazu beti denbora-tartetxoa inprobisaziorako, batzuetan ongi baitator dena
ordutegi zehatzez planifikaturik ez izatea.

5

Jarrera, gogamen irekia eta giro ona. Ez du inoiz hutsik egiten!

Eta orain bai, honakoa esatea baino ez zaigu geratzen:

ONGI ETORRI

%100
HARRIGARRIA
Erraza da euskal mendietako txoko galdu
hortara heltzea eta Euskal Herriko ikuspegi
honenetariko batez gozatzea.
Gainera, esperientzia ahaztezinak bizi ditzakezu.

PELIKULETAKO
PAISAIAK
,

Aho zabalik
utziko zaituzte

9 LEKU
PAREGABE
BURDINAZKO MENDIAK

3 GURUTZEEN
BEHATOKIA

1

2

NERBIOI UR-JAUZIA

3

5

MAROÑO

6

OTZARRETA

BARNE ITSASOA

4

,

IÑnoiz ikusi dudan
lekurik flipanteena.
,

- AMAIA NUÑNEZ

RELUX LEIHOA

POZUBALTZ

7

78

POZALAGUA

9

6. Gorobel mendilerroaren islada

1. Historiaz betetako aintzirak
2. Harrizko gailurrak zure eskura
3. Penintsulako ur-jauzirik altuena

7. Begira ezazu leihorik naturalenetik
8. Putzu naturala oihanaren erdian

4. Isilrasunaren urak

9. Katedral bat Euskadiko lur azpian

5. Baso magikoa

10

5 ESPERIENTZIA
AHAZTEZIN.
Zure ametsak egi bilakatuko dira !

Nabigatu barne itsasoan
Euskal Herriko barnealdeko ur bareak ezin
hobeak dira piraguismoa, kayak edota
Stand Up Paddle (SUP) egiteko.

INFO GEHIAGO >

Arroila jaitsiera
Jaitsi Euskal Herriko mendietako
ur-jauzietan eta landaredi basatian
behera. Maila guztietarako ibilbideak
daude.

INFO GEHIAGO >

Egin hegan globoan
Utzi aire-korronteei eraman zaitzaten eta
gozatu zerutik Euskal Herriko mendietako
paisaia dotoreez.

INFO GEHIAGO >

Izan zaitez benetako
zalduna
Zaldi baten gainean, paisaia orok
bestelako dimentsioa du. Ezagutu parke
naturalak eta ezkutuko txokoak.

INFO GEHIAGO >

PLaneatu hegaztiak bezala
Parapentea da hegan egitearen gauzarik
antzekoena. Sentsazio hori bizi gabe
geratuko zara?

INFO GEHIAGO >

%100
GEUREA
Euskal kulturaren esentzia landa ingurunean
aurkitzen da. Egin dezagun salto gure jatorrietara
gatronomiaren sekretuak ezagutzeko eta
baserritarrekin jolasaldi interesgarriak bizitzako.

BIZIPEN
HUNKIGARRIAK
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5 ESPERIENTZIA
LANDATAR
Buelta gaitezen gure jatorrira

,

Artzain egun batez
Artzainak bere baserriko atea zabalduko dizu,
bere egunerokoan lagun diezaiozun eta
Euskadiko gazta zoragarrien sekretuak ezagut
ditzazun. Ikas ezazu artaldea gidatzen eta
txundi zaitez artzain-zakurraren trebeziarekin.

INFO GEHIAGO >

Landatar ibilbideak
Euskal Herriko landa-ingurunean baserriak dira
nagusi, eta asko eta asko bailara berdeetan
daudela, errota eta burdinoletatik hurbil.
Jantzi zapatillas eta goza ezazu gure natur
ibilbideetariko batetaz.

INFO GEHIAGO >

Herri Kirolak
Kirol horiek guztiak landa-inguruneko lanak dira,
gerora kirol-jarduera bihurtuak. Izan zaitez
tradizio horren parte eta bizi bertatik bertara kirol
hauen inguruan sortzen den giroa.

INFO GEHIAGO >

El Pobal Burdinola
Bertatik bertara ikusi ahal izango duzu
errementaria lanean, baita burdina zein erraz
erabiltzen duen ere. Zure inguruan, txinpartak
saltoka ariko dira, izar-euria balira bezala.

INFO GEHIAGO >

Azokak eta merkatuak

Ezagutu Euskal Herriko barnealdeko feriak, eta
hitz egin baserritarrekin, bertako produktu
tipikoak dastatzen dituzun bitartean.

INFO GEHIAGO >

5 ESPERIENTZIA
GASTRONOMIKO
Euskal Herrira etorri eta
txakolina dastatu gabe joatea
pekatua da
- PABLO MENA

Txakolina mahasti artean
Egin paseo bat mahastietan barrena eta
gozatu ardo zuri berezia dastatzeko agertoki
ezin hobeaz.

INFO GEHIAGO >

Alubias con fundamento
Ibilbide luze baten ondoren, aire garbia
arnastuta, babarrunez eta sakramentu guztiez
gozatzea baino modu hoberik ez dago indarrak
berreskuratzeko.

INFO GEHIAGO >

Barnealdeko gozokiak
Eztitu zure bidaia gozotegiak eta gozo-dendak
bisitatuta, eta dastatu euskal mendietako
berezitasun tipikoak.

INFO GEHIAGO >

Gaztaren lurraldea
Gorbeia eta Urkiola parke naturalak
erreferentziazko lekuak dira mundu mailan
lehen postuetan dagoen gazta honen
ekoizpenean. Beraz, badakizu non bilatu jaki
ahogozagarri hau.

INFO GEHIAGO >

Erretegien erregea
Txuleta da Euskal Herriko barnealdeko
gutizietako bat. Ziurta ezazu xingarretan
eginda dagoela. Zapore ezin hobea du.

INFO GEHIAGO >

%100 HARRIGARRIA
URKIOLA - 1. eguna

SIERRA SALVADA- 3. eguna

Besaide

Nerbioi ur-jauzia

Elorrio

i

Gorobel
Mendilerroa

Amurrio/ Llodio

Pozubaltz

Arroila jaitsiera

Urkiolako Santutegia eta 3 kurutzeak

Maroño

Durango

Artziniega

i

i

i

GORBEIA - 2. eguna

ENKARTERRI - 4. eguna

Otzarreta
Uguna
Gorbeiako Parke Naturala

Relux Leihoa
Armañon Parke Naturala

Zeanuri

Pozalaguako Kobak

Barne Itsasoa

Burdinezko Mendiak

i

Itsaslur Bide Berdea

Urbina gaina

Zierbena

1

ITSASLUR BIDE BERDEA

EL POBAL BURDINOLA

Meatzaritzaren Museoa
(Gallarta)
BURDINEZKO MENDIAK

Pozalaguako
Kobak
Lanestosa
RELUX LEIHOA

4

La Encartada Fabrika Museoa
(Balmaseda)

2

Artziniega
Orozko

IBILBIDEAK
EUSKAL
MENDIETATIK

KEXA
MONUMENTU
MULTZOA

Amurrio
MAROÑO
TXAKOLI
NERBIOI
UR-JAUZIA

3

Urkabustaiz

%100 GEUREA
ENKARTERRI - 1. eguna

URKIOLA- 3. eguna

El Pobal Burdinola

3 Kurutzeen behatokia

Meatzaritzaren Museoa (Gallarta)

Durango
Kurutsesantu Museoa
Hornidura azoka

Indaba jana

Balmaseda

i

La Enkartada fabrika-museoa

i

Txuleta Erretegi batean
Gerediagako zin egiteko multzoa
Elorrio

SIERRA SALVADA - 2. eguna

i

i

GORBEIA - 4. eguna

Artziniega
i
Museo Etnografikoa
Kexako Monumentu multzoa

Landa Ibilbidea (Zeberio)

i

Txakolinaren ibilbidea

Orozko
Museo Etnografikoa

Likorearen Museoa (Amurrio)

Gorbeiako Garagardoa (Urkabustaiz)

i

Euskal Buztingintza Museoa
Otxandio

POZUBALTZ

3

ZEBERIO
Landa
Ibilbidea

GEREDIAGA

Durango

PAISAIA EDO ESPERIENTZIA HARRIGARRIA
EKINTZA EDO ESPERIENTZIA AUTENTIKOA

Elorrio

1

4

BETSAIDE
URKIOLAKO
SANTUTEGIA ETA
3 KURUTZEEN
BEHATOKIA

INFORMAZIO PUNTUA
XARMADUN HERRIA
JAN
LEKU EDO JARDUERA GOMEDAGARRIA

2

OTZARRETA
Zeanuri

MUSEOA
Otxandio
BARNE ITSASOA

Buztingintzaren
Euskal Museoa
(Elosu)

i

URBINA GAINA

NATURA GUNEA
EROSKETA
GAILUR / TONTOR

Basquemountains
LURRALDEAK

ENKARTERRI

Kantabriarekin eta Burgosekin mugan, honako
herriok osatzen dute Enkarterri: Abanto
Zierbena, Alonsotegi, Artzentales, Balmaseda,
Galdames, Gordexola, Gueñes, Karrantza
Harana, Lanestosa, Muskiz, Ortuella, Sopuerta,
Turtzioz, Zalla eta Zierbena.
Garrantzi historiko handiko eskualdea da,
ondare natural, kultural zein monumental ugaria
bezain aberatsa duena.
www.visitenkarterri.com

GORBEIA

Helmuga horrek haran sakon eta zuhaitzez
beterikoetan galtzera gonbidatzen du. Tontorren
batetik bista panoramikoa izan, faunaren eta
floraren sekreturik zoragarrienak ezagutu...
Gainera, aukera gastronomikoak, kulturalak,
ludikoak edo kirol-arlokoak amaigabeak dira,
eta horiek guztiek helmuga bikaina dagite
Gorbeia.
www.gorbeiaeuskadi.com

4 lurralde bat eginik
URKIOLA

Urkiola etengabeko erromesaldi-lekua da —urki,
pago eta lizarrez beteriko basoz inguratuta eta
bertako kareharrizko tontor latzekin
kontrastean—, bai eta beren baitan biltzearen
edo naturaren zaleen helmuga ere.
Kilometro gutxitara, Durangorako eta Elorriorako
bistek erakutsiko dizkizute EAEko paisaia
menditsuetako ohiko bi herri, Erdi Arokoak.

www.visitelorrio.com

www.turismodurango.net

GOROBEL

Gorobel mendilerroa, Aiaraldeko edozein
tokitatik ikus daitekeena, eskualdearen ikur
bihurtu da, zalantzarik gabe. Aparteko paisaia
horri esker, Aiaraldea leku erakargarria da, eta
bertan bisitariak topatuko ditu
landa-ingurunearen lasaitasuna eta kultura zein
ondare berezia.

www.aiaraldea.org

¿Zein eskualde gehiago gustatuko lizatizuke
Basquemountains-en partaide izatea?
KONAIGUZU >

WEBGUNETIK
NABIGATU

ko
Zure bidaia prestatze
informazio guztia
.com
www.basquemountains

AGENDA

TURISMO ACTIVO

KATALOGOAK

Azokak, jaiak, nmendi martxak,
merkatuak... Euskal mendietan
jarduera pila batez goza
dezakezu.

Proba itzazu kirol eta ekintza
berriak: eskalada, piraguismoa,
hipika... eta ez duzu
esperientziarik behar.

Deskargatu gure mapa eta ikusi
gai ezberdinei buruzko eskuorri
espezialiatuak: gastronomia,
natura, museoak...

Agenda ikusi >

Ekintzak ikusi >

Eskuorriak ikusi >

OSTATUAK

Lo egitea era esperientzia
ahaztezina bihurtzen da
euskal mendietan.
OSTATUAK IKUSI >

ESKAINTZA
& DESKONTU
BEREZIAK

Basquemoutains hurrengo entitateek
garatutako proiektua da:

Laguntzaileak:

Zure bidadia ez da hemen amaitzen.
Euskal mendietatik oso gertu
hiriburu liluragarriak eta kostaldea
aurkituko dituzu.

.com
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