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Bilboko itsasadarraren eskuinaldean 
dago, hiriburutik 12 kilometrora, eta 
bost hirigunek osatzen dute: Andra 
Mari, Algorta, Areeta, Neguri eta 
Romok.

Getxora iristea erraza da. Bere 
egoera geografikoa paregabea da 
eta ezin hobeki komunikatuta dago. 
Bilboko nazioarteko aireportutik 
minutu gutxira ageri da, autoz joan-
etorriak egiteko autobide sarera 
(AP-8) zuzeneko sarbidea du, Bilboko 
bihotzera ere komunikazioa zuzena da 
(Metroko sei geltoki) eta itsas bidaien 
kaia, baita El Abrako kirol portua 
ere aurki daitezke, beraz, Getxo toki 
paregabea da hurrengo ihesaldia 
egiteko.
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Hiri hondartzak eta basatiak, 
itsaslabar ikusgarriak eta 
kostaldeko ibilbideak dira 
Getxoko erakargarritasun 
natural nagusiak. Izan ere, 
udalerria itsasoari irekita 
dago.

GETXO NATURALA



Plazak, parkeak 
eta pasealekuak, 
arnasteko, atseden 
hartzeko eta ingurune 
paregabeaz gozatzeko 
txokoak.



Getxo Aquariuma El Abra-Getxo 
kirol portuan dago eta Bizkaiko 
Golkoaren ekosistemaren 
sekretuak ezagutzeko aparteko 
aukera da: forma bitxiak dituzten 
koralezko uharriak, arrain 
tropikalak eta edertasun eta 
aniztasunez beteriko mundu 
harrigarria.



Hurbil zaitez Gorrondatxe-Aizkorriko 
hondartzara arroken geruzak 
ikusteko, munduan Lutetiar aro 
geologikoaren erreferente direnak. 
Toki honetan “urrezko iltze” bat 
dago. Ikur horrekin bereizten dira 
estratigrafiaren munduan aparteko 
berezitasunak eta ezaugarriak 
dituzten lekuak. 



Getxok monumentu-ondare aberatsa 
du. Bizkaia Zubia (gizadiaren ondarea, 
UNESCO 2006) azpimarra daiteke. 
Herritarrek Zubi Esekia izenez ezagutzen 
dute. Eiffel dorrearen garaikidea da 
eta, ondorioz, parekotasun handiak 
ditu. Munduko transbordadore-zubirik 
zaharrena da.

GETXO MONUMENTALA



Europar estiloko etxe dotoreak, jauregiak 
eta jauregitxoak, Bizkaiko izen handiko 
arkitektoek eraikitakoak, hala nola, M. Mª 
Smith, R. Garamendia, E. Amann, F. Iturria 
edo R. Bastidak. Horiek guztiek egoitza 
burgesen jauregi-arkitektura eratzen dute, 
“Etxe Handien Ibilaldia” izeneko ibilbide 
autogidatuan goza daitekeena.



Algortako Portu Zaharrak, etxe pilatuz eta 
oinez ibiltzeko kale malkartsuz beterik, 
itsasoko lan neketsuari ekin zion herri 
baten nortasuna gorde du. Interpretazio-
seinaleztapena irakurriz edo entzunez, ibilbide 
bat egin daiteke bere historian zehar. Abuztuan 
ospatzen ditu bere jai tradizional atsegin eta 
zaratatsuak, Bariko San Nikolasen omenez.



Halaber, zure bisitan Itsasoan 
Galdutakoak Salbatzeko Estazioa 
(“Naufragoen Etxea” izenaz ezaguna) 
aurkituko duzu, Punta Begoñako 
galeriekin, Galeako gotorlekuarekin 
eta Aixerrotako errotarekin batera. 
Azkenekoak udalerrian bistarik 
onenak dituen kokagunea du.



Turismo Bulegoak tokiko enpresa 
turistikoekin lankidetzan dihardu 
hainbat lehiakortasun-programatan, 
produktu-klubetan eta zerbitzuen 
kalitatea bermatzen duten ekimenetan.

GETXO KALITATEA DA



Sinbolo desberdinak aurkituko 
dituzu etengabeko hobekuntzarekin, 
teknologien erabilerarekin edo 
zerbitzu espezializatuekin duten 
konpromisoa adierazteko.

Horrez gain, konpromiso berezia 
dago aniztasun funtzionalak 
dituzten pertsonei eskaintza 
errazteko eta, turismo irisgarria 
garatzeko asmoaz.



Getxo bisitatzea kontrasteen xarmaz 
gozatzea da, elkarren ondoan bizi baitira 
euskaldunon itsas tradizioen aztarnak eta 
jauregi ederrenenak. Paisaia paregabeen 
lilura, espazio irekiak eta oinezkoentzako 
guneak, gune turistiko erakargarrienetik 
hurbil dauden terraza erosoak dituztela.



Horrez gain, jatetxe, 
taberna eta merkataritza-
guneen eskaintza zabala. 
Bertan aurkituko dituzu 
diseinuko moda, produktu 
tipikoak eta gure inguruko 
oroitzapen polita izateko 
behar duzun guztia.



Ekitaldiz betetako agenda, izen handiko musika 
jaialdiak barne: jazza, bluesa, folka, indiea eta 
pop-rock alternatiboa, Getxo Soundekin batera.

Kultur abangoardian Muxikebarri-Arte, Kultura 
eta Biltzar Zentroari esker, bertan baitago 
Bizkaiko auditoriorik handienetarikoa. Horretaz 
gain, RKE-Romoko Kultur Etxe berriztatzailea.

GETXO KULTURALA





Historia, kultura eta tradizioa 
folklore eta dantzaren bitartez 
erakusten dira; beraz, beti ageri 
dira ospakizunetan. Auzo bakoitzak 
bere jaiak ospatzen ditu, egitarauan 
giro herrikoi atseginean uztartuz 
kirol, familia eta gau izaerako 
jarduerak.

Merkatu tradizionaletan 
lurreko produktu onenak aurki 
daitezke, baserrietan zaintza 
handiz laboratuak: barazkiak, 
frutak, gaztak, pateak, ogia, 
pastelak, eztia, sagardoa, 
txakolina... baita produktu 
ekologikoak ere. 

Adierazpen gastronomiko eta 
artistikoa Getxoko topaketa 
esanguratsuenetakoan islatzen 
da: Aixerrotako paellen 
nazioarteko lehiaketa.



GetxoPhotok originaltasunez erabiltzen ditu 
formatuak, euskarriak eta espazioak eta horri 
esker irudiak ikuspegi berria hartzen du. 
Hala, mundu osoko argazkilari eta ikusizko 
narratzaileek beren proposamenak erakusten 
dituzte.

Zenbait kultur aukera, besteak beste, Komiki 
Azoka, genero hau maite dutenentzako nazioarte 
mailako ezinbesteko hitzordua, eta Getxoarte, 
arte garaikidea bultzatzekoa.



Getxok 2014. urtean The Best European City of 
Sport saria jaso zuen. Sariak kirolaren bidez 
osasuna adin guztietan hobetzea balioesten 
du, baita lehiaketak antolatzea, sustapen-
programak egitea, baita udalerriko ekipamendu 
eta jarduera fisikoaren bidez berritzea eta 
integratzea ere.

GETXO KIROLARIA



Inguru natural pribilegiatua, 
ezin hobea kirola eta abentura 
maite dutenentzat. Getxok lotura 
historikoa dauka itsasoarekin eta, 
horri esker, leku bikaina da itsasoko 
kirolak egiteko. Urte guztian zehar 
bela estropada eta txapelketa asko 
egiten da.



Bizkaiko Golkoko olatuei esker, 
hondartzetan surfaz goza daiteke, 
itsaslabarren oihal ederpean.

Itsasertzean atsegina da bidegorrietan 
bizikletaz ibiltzea, baita skate pistetan 
irristatzea ere, edo besterik gabe 
korrika egitea, hori guztia bista 
ikusgarriez gozatuz.



Urpean igeri egitea eta hipika Getxon 
errotuak dauden naturako kirolak dira, 
eskaintza zabalduz ezagutzarik ez duten 
pertsonei.

Beste aukera bat litzateke mendi-ibiliak 
egitea gidaren laguntzaz, flyscharen 
geologia edo habitat honetan habia egiten 
duten hegazti espezieak ezagutzeko. 

Zain izango gaituzu.

Ongietorriak Getxora!



BIZKAIA ZUBIA TURISMO  
INFORMAZIO GUNEA

GETXOKO TURISMO BULEGOA
Ereagako kaia, z.g.        Neguri        Algorta

Egunero: 9:30-14:30 / 16:00-19:00
Igande arratsaldeetan itxita urritik maiatzera arte

615 75 62 90

944 91 08 00
infoturismo@getxo.eus 
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Lagun gaitzazu ingurumena zaintzen eta baliabideen erabilera murrizten. Parteka ezazu liburuxka hau beste erabiltzaile batzuekin, kontsultatu ondoren. 
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