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Bilboko itsasadarreko eskuineko aldean dago, hiriburutik 13 km-ra eta 
bost auzoz osatuta dago: Andra Mari, Algorta, Areeta, Neguri eta Romo. 

Oso erraz irits daiteke Getxora. Oso ondo komunikatuta dago eta kokapen 
geografiko bikaina du: Bilboko Nazionarteko Aireportutik minutu batzuetara 
baino ez dago, autoz mugitzeko autopista-sarera sarbide zuzena du (AP-
8), metroz Bilboko erdigunearekin komunikazio zuzena du (sei geltoki), 
eta kruzeroen kaia eta El Abra kirol portua bertan daude; horrek guztiak 
Getxo zure hurrengo ihesaldirako leku aproposa bihurtzen du.

Aurreko argazkiak: Galeako itsaslabarrak, Bizkaia Zubia, Portu Zaharra, Etxe handien pasealekua



La Galea



Hiriko hondartzak eta hondartza 
basatiak, labar ikusgarriak eta 
kostaldea inguratzen duten 
ibilbideak dira Getxoren xarma 
natural nagusiak. 

Abra-Getxo Kirol Portuan dagoen 
Getxo Aquariumek itsasoko 
sekretuak aurkitzeko aukera 
paregabea eskaintzen dizu, forma 
apetatsuak dituzten koralezko 
arrezifeak, arrain tropikalak eta 
edertasunari eta aniztasunari 
erreparatuz oso harrigarria den 
mundua. 

Hurbildu zaitez Gorrondatxe-
Aizkorri hondartzara harkaitzen 
geruzak ikusteko, aro geologiko 
lutetiarreko munduko erreferentzia 
moduan hautatu dituztenak. Hor 
“Urrezko Iltzea” dago, izan ere, 
ikur horrekin bereizten dira 
estratigrafiaren munduan aparteko 
berezitasunak eta ezaugarriak 
dituzten lekuak.

La Galea

Ereagako hondartza



Txangoak belaontzian Bolueko hezegunea



Bizikleten alokairua

Aizkorri/Gorrondatxeko hondartza

Getxo Aquariuma Parapentea, mendi-ibilia,...



La Salvaje/Barinatxeko hondartza



Getxok monumentu-ondare aberatsa 
du. Bizkaia Zubia (Gizadiaren Ondarea, 
UNESCO 2006), Zubi Esekia izenaz 
ezaguna, Eiffel dorrearen garaikidea 
da eta biek antz handia dute. Gurea 
munduko zubi-transbordadorerik 
zaharrena da. 

Portu Zaharra xarma handiko lekua da 
eta bertan lagun-taldeek “pote” eta 
pintxo batzuk hartzeko bat egiten dute. 

Etxe Handien pasealekuan hainbat 
arkitektura estilotako etxeak eta 
jauregitxoak aurkituko dituzu, eta, 
horien bidez, Getxoko urrezko urteak 
gogora ekarriko dituzu. 

B is i tan i tsasoan galdutakoen 
Salbamendu Etxea ere bisitatzeko 
aukera izango duzu, baita Galea 
gotorlekua eta Aixerrota ere; azken hori 
udalerriko ikuspegirik onena duen 
kokalekuan dago.

Areetako kaia

Bizkaia Zubia



Punta Begoña galeriakPortu Zaharra



Etxe handien pasealekuaGurutzaldiak

Etxe handien pasealekua. Arriluze



Bizkaia Zubia



Gastronomia

OstatuaOstalaritza

KALITATEA



Getxok turismo aparta eta 
kalitatezkoa eskaintzen dizu: 
o s t a t u  e r o s o a k ,  
erakargarritasun handiko 
leku turistikoetatik hurbil 
daudenak; eta euskal 
sukaldaritzaz gozatzeko 
jatetxeen eta pintxoen 
tabernen eskaintza zabala. 

Eta gutiziaren bat baduzu, 
bisitatu merkataritza-
guneak; bertan aurkituko 
duzu diseinuko moda, 
bertako produktuak eta 
bisitaren oroitzapen ona 
izateko behar duzun guztia.

Ostalaritza



Oroigarriak Gozogintza

Delicatessen

Baserritik azokara



Merkataritza



2015eko Nazioarteko Blues jaialdia (Maceo Parker)

2015eko Nazioarteko Jazzaldia  (Leo Jovano)

Getxok harritu egingo zaitu, 
kultura-ekitaldien eskaintza 
anitza du eta. 

Nazioarteko izen handiko 
musika jaialdiak: Jazza, Bluesa 
eta Folka, besteak beste. 

GetxoPhotok argazkigintzari 
dimentsio berria gehitzen dio, 
fo rmatu ,  euskar r i  e ta  
espazioen erabilera originalari 
esker.

GetxoArte, Komiki eta Manga 
Azoka edo dantza eta antzerki 
jardunaldiak dira Getxok 
eskaintzen dituen beste 
alternatiba batzuk.

KULTURALA

(2016/07/1-5)



2015eko Komiki Azoka2015eko Artisau Azoka (2016/11/18-20)(2016/11/25-27)

(2016/07/14-16)



(2016/09/01 - 2016/10/02)

Folklorea

Getxophoto - 2015eko Nazioarteko Argazki – lehiaketa (  Juan Gómez – GETXOPHOTO)

San Lorentzoko azoka (2016/08/10)



Portu Zaharra (2016/08/12)



Etxe handien pasealekua

Getxoko estropada

G e t x o k o  i n g u r u  n a t u r a l  
pribilegiatua zoragarria da kirola 
e t a  a b e n t u r a  g u s t u k o  
dituztenentzat. 

Getxo betidanik itsasoari lotuta 
egon da, eta horri esker, ur-kirolak 
egiteko aparteko jomuga da. Urte 
osoan bela- txapelketa eta 
estropada ugari egiten dira.

Surfa gogoko dutenek Bizkaiko 
Golkoaren olatuez gozatuko dute, 
labar izugarrien begiradapean.
Getxo leku zoragarr ia  da 
bidegorrietan bizikletaz ibiltzeko 
edo skate pistetan aritzeko. 
Horretaz gain, urpekaritza eta 
hipika dira natura gustuko dutenek 
praktikatu ahal dituzten beste kirol 
bi.

Getxok 2014an Europako Kirolaren 
Hiri Onenaren saria jaso du.

(2016ko uztaila)



Wellness Urpekaritza

KIROLZALEA



(2016/12/17)

Kirol probak

El Gallo estropada (  R.C.M.A. - R.S.C.)

Paddle surfa



(2016/2017 – Galdetu behar)Surfa - Punta Galea Challenge




