
JARDUERA PROGRAMA
Uztailaren 13tik 20ra, Getxok J80ko Munduko Bela Txapelketa hartuko du, Real Club 
Marítimo del Abra-Real Sporting Clubak antolatuta.
Proba horretan ehun ontzi inguruk parte hartuko dute, eta bostehun bat 
estropadalarik, honako herrialde hauetatik etorritakoak, besteak beste: Ingalaterra, 
Frantzia, Irlanda, Alemania, Belgika, Kanada, Errusia eta Ameriketako Estatu Batuak. 
J80 kategoriako nazioarteko estropadalaririk onenak izango dira, eta bertakoen 
ordezkaritza zabala ere egongo da.
Getxon egingo den J80ko Munduko Txapelketaren bueltan, herritarrentzako hainbat 
jarduera paralelo antolatu dira, familia osoari zuzendutakoak. Bela nabigazioaren 
hastapenekin lotutako proposamenak egongo dira, bai eta ingurumena zaintzearekin 
zerikusia dutenak eta ur-kirolak praktikatzeak lurraldeari ekarri ahal dizkion onurei 
buruz kontzientziatzera bideratutakoak ere.
Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Clubak, Getxoko Udalak eta Bizkaiko 
Foru Aldundiak indarrak batu dituzte, J80ko Munduko Txapelketa dela eta, jarduera 
paraleloen egitaraua osatzeko. Horren bidez, gure itsasoko ondarea zaintzeko eta 
bertatik etor daitezkeen etorkizuneko aukerekiko konpromisoa erakutsi nahi izan dute.

LEHIAKETA

ROCK & SAIL ESTROPADA HERRIKOIA

Uztailaren 15etik, astelehena, 19ra, ostirala (biak barne), 
13:00etatik aurrera

Abra ibaiko uretan · Bilboko Portuaren kanpoaldean

Zer aurkituko duzu?
J80 kategoriako Munduko Bela Txapelketa. Ontzien 
irteeraz gozatu ahal izango duzu Areetako kaiko 
fanzone-an, Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting 
Clubaren ontziralekuan. Edo estropadaz urrunagotik 
gozatu, Galeatik.

Uztailaren 13an, larunbata; 10:00-15:00

Getxoko Kirol Portuko irteera (Arriluze kaia, z/g, Getxo)

Zer aurkituko duzu?
Rock & Sail estropada herrikoia da, eta profesionalek zein amateurrek 
har dezakete parte. Zure itsasontziarekin eman dezakezu izena, baina 
ontzirik ez badaukazu ere izena eman dezakezu (patroiren bat zurekin 
harremanetan jarriko da bere tripulazioarekin bat egin dezazun). Ez 
da esperientziarik behar, soilik egun on bat igaro eta ingurune atsegin 
batean lehiatzearen adrenalina sentitzeko gogoa. Estropadaren ondoren 
parte hartzaile guztientzako hamaiketakoa eskainiko da Kirol Portuko 
Skipper’sen, tripulazioek iritziak eta esperientziak trukatzeko tartea izan 
dezaten itsas giroan eta rock and roll erritmoarekin.

Sariak:
1. saria:  2 abonamendu Bay of 

Biscay Festival jaialdirako 
(uztailaren 26a, 27a eta 
28a, Bermeo)

2. saria:  2 abonamendu Getxo 
Blues Nazioarteko 
Jaialdirako  (uztailaren 
18a, 19a, 20a, Getxo)

3. saria:   2 abonamendu Getxo 
Sound Fest jaialdirako 
(irailaren 19tik 29ra, Getxo)

Izen ematea:
 Idatzi:  
info@atlantikcharter.com  
Doako sarbidea.

* ORZA, Getxoko Kirol Portuko Ontzi Jabeen Elkartearekin batera antolatutako jarduera.

info +: www.getxo.eusKomunikabide 
laguntzailea:

JARDUERAK GETXO
Bizkaia



SAIL A FUTURE (BELAK MARGOTZEN) 
 Uztailaren 13tik 17ra (biak barne), 12:00-14:00 eta 17:00-21:00

 Areetako kaian, Real Sporting Club Abrako Itsas Errege Klubeko 
eremuan (uztailaren 13an, 14an, 15ean eta 16an). 
Getxoko Kirol Portua (Arriluze kaia, z/g) (uztailaren 17an)

Haurrak

Doan. Ez da aurretik erreserbatu behar

Zer aurkituko duzu?
Paint a Future Gobernuz Kanpoko Erakundearen (GKE) sortzaile Hetty 
van der Linden margolari holandar ospetsuak gidatutako jarduera da  
hau, eta helburua haurrak kontzientziatzea da, hain zuzen ere oro har 
ingurumena eta, zehazki, itsasoa zaindu beharraz kontzientziatzea.  
Egitasmo honetan egun horretarako birziklatutako belen gainean 
margotuko dute, mundu hobea lortzeko nahiak eta ametsak irudikatuz. 
Dagoeneko mundu osoko 1.000 haurrek baino gehiagok hartu dute parte 
ekimen honetan. 
* Jarduera hau North Sails eta Royal Talentsek finantzatu dute.

BELA BIDEZKO NABIGAZIOAREN HASTAPENA
Igandea, uztailaren 14a, 09:45-14:00 / 15:15-19:30

Getxoko Kirol Portuan ontziratzea eta lehorreratzea, Kapitaintza eraikinaren alboan

Haurrak. Itsasontzian sartzeko gutxieneko adina: 10 urte (adingabeak heldu batekin batera)

5€ pertsonako / Ordubeteko irteera belaontzian (bildutako dirua Paint A Future GKEri emango zaio)
Egin erreserba hemen: www.seabizkaia.com/producto/bautismodemar 

Zer aurkituko duzu?
Ezagut ezazu itsasoa eta bela kirol, kultura eta bizitzeko modu gisa. Beti pentsatu izan duzu nabigatzea garestia dela? 
Luxua? Esperientzia daukaten pertsonen esku baino ez dagoen zerbait, esklusiboa? Hori ez da horrela, ez horixe. Ordubetez 
gure patroiek Getxoko txoko ezkutuak erakutsiko dizkizuete, nabigazio sekretuak, itsasontziak barrutik ikusiko dituzu... Eta 
nabigatzea zein erraza den ere ikusiko duzu. Hartu ordua eta ziur errepikatu egingo duzula. 

Ohar garrantzitsuak:
-  Karpa bat egongo da, antolakuntzako langileekin. Erreserbako ontziratze ordua baino 30 minutu lehenago bertaratu behar da, 

beharrezko jarraibideak jasotzeko.
- Arropa beroa eraman behar da (polarra, haizetik babesteko arropa...)
- Oinetako nautikoak edo goma zurizko zola daukaten oinetakoak janztea, kubierta ez zikintzeko edo laban ez egiteko.
- Eguzkirako krema eta betaurrekoak eraman behar dira.
- Txalekoa erabiltzea ez da nahitaezkoa, baina norbaitek eskatuz gero, eman egingo zaio. 

MODELISMOKO 
ITSASONTZIEKIN 
NABIGATZEN IKASTEA 

 Larunbata, uztailaren 13a, eta igandea, 
uztailaren 14a, 11:30-14:30 eta 16:30-19:30

 Getxoko Kirol Portua (zerbitzu lagungarrien 
barne pantalanean, Arriluzeko kaia, z/g, 
Getxo)

Haurrak / familiak

Doan. Ez da aurretik erreserbatu behar 

Zer aurkituko duzu?
BelaKlubaren eskutik, familia parte hartzaileek 
nabigatzen ikasiko dute eskalan egindako 
modelismo itsasontziekin jolastuz. Marinel baten 
oinarrizko printzipioak barneratuko dituzte 
eta nabigatzean aurkituko ditugun natura 
elementuak ezagutuko dituzte. Nagusi eta 
txikientzako itsasontzi aproposak egongo dira.

Ohar garrantzitsua:
Haurrek arropa zaharra eraman behar dute, pintura ez delako arropatik 
kentzen.
Parte hartzaileei argazkiak aterako zaizkie Paint A Future GKEren 
webgunerako eta J80 Munduko Txapelketaren euskarrietarako.

Komunikabide 
laguntzailea: info +: www.getxo.eus



BELA TAILERRAK
 Uztailaren 15etik, astelehena, 19ra, 
ostirala (biak barne), 17:00-19:30

 Pakea Getxo Bela Eskola  
(Getxoko Kirol Portua, Arriluze kaia,  
z/g, bela pabilioia)

Haurrak. 8-15 urte artekoak

 Doakoa. Aldez aurreko erreserba hemen: 
info@pakea.info

Zer aurkituko duzu?
8 eta 15 urte arteko haurrei zuzendutako jarduera izango da, eta 
eguneko 14 pertsonako plaza mugatuak egongo dira; utz iezaiezu 
zure seme-alabei marinel bihurtzeko lehen pausuak ematen. 
Esperientzia paregabea da, inolako arriskurik gabe, Unai Basurkok 
gidatutako Pakea Getxo Bela Eskolako profesionalen eskutik. 

Jardueraren deskribapena:
‘  Pakea Antártida’ dokumental hezitzailea ikustea (30 min)
Korapiloen tailerra (20 min)
Nabigazioaren oinarrizko kontzeptuak (20 min)
Nabigatzera ateratzea (1 h 20 min)
*  Eguraldiaren ondorioz nabigatzea ezinezkoa bada, horren ordez beste 

zerbait egingo da:
Bela simulagailuaren proba
Praktikak gurpildun Optimistekin eskolako zabalgunean.
- Bisita gurutzaontzi motako belaontzi batean

Doako sarbidea

Komunikabide 
laguntzailea: info +: www.getxo.eus

MUSIKA  
ZUZENEAN
URGATZ
Uztailaren 13an, larunbata;  
21:00-22:30
Getxoko Kirol Portua  
(Silver’s Tavern eta  
Matxitxako tabernetako terraza)

Zer entzun ahalko duzu?
Urgatz Bermeoko laukote bat da, eta hirugarren lana aurkeztuko du, 
Hori izenekoa. James Morgan britainiarrak ekoitzi duen lan honek 70eko 
hamarkadako post punk eta new wave doinuak dakartza, eta giro geruza 
ugaridun kantuetan sakondu du

D´CAPRICHO
Asteazkena, uztailaren 17a;  
21:00-22:30 
Getxoko Kirol Portua  
(Silver’s Tavern eta  
Matxitxako tabernetako terraza)

Zer entzun ahalko duzu?
Daniellis eta Danieuris Moya Ávila ahizpa kubatarrek osatutako bikotea 
da. Son, runba, habanera edo bolero tradizionala, danzoia edo txa-txa-
txa bezalako estiloak erabiltzen dituzte poeta kubatar zein euskaldunei 
musika jartzeko; hala, 2013tik birak egiten dituzte Euskal Herrian

BLUE BIRD
Larunbata, uztailaren 20a: 13:00
Getxoko Kirol Portua (ostalaritza-gunea)

SULTANS OF SWING  
(Dire Straits taldearen tributu banda)
Osteguna, uztailaren 18a;  
20:00-22:00
Areetako kaian,  
Real Sporting Club Abrako 
Itsas Errege Klubeko eremuan

Zer entzun ahalko duzu?
1999an sortutako Sultans Of Swing taldea Dire Straits (1977-1995) 
banda legendarioaren tributu talde onenetako bat da. Aukera 
bakarra izango da talde britainiarraren Sultans Of Swing, Walk Of 
Life, Money For Nothing, Brothers In Arms edo Romeo And Juliet 
bezalako kantu arrakastatsuak entzuteko. 

LORELEI GREEN
Igandea, uztailaren 14a;  
21:00-22:30
Getxoko Kirol Portua  
(Silver’s Tavern eta Matxitxako tabernetako terraza)

Zer entzun ahalko duzu?
Leire Aparicio konpositore bilbotarraren musika proiektu berria da 
Lorelei Green. 2017an Aviones de papel lana argitaratu zuen, folk 
ukitua zuen pop-rock lana; gaztelaniaz idatzitako letrek izugarrizko 
pertsonalitatea zeukaten.

2018. urteko amaieran sortu zuten Blue Bird blues banda Bilbon talde
ezagunetan (Zodiacs, Atom Rhumba, Travelling Brothers) ibilitako hiru
musikarik: Gonzalo Portugal (gitarra eta ahotsa), Lázaro Anasagasti
(bateria) eta Ander Unzaga (teklatuak)

Bilboko rock & soul talde honek publikoa erakartzeko osagai 
guztiak bildu ditu: musika beltzaren genero eta estilo anitz 
(blues, rhythm &blues, soul, gospel, rock, funk…) hartzen dituen 
errepertorioa, Inés Eleuteriaren ahots bikaina eta baterako indarra 
agertokian. Beren zuzeneko saioak soul moldakorrenarekiko 
derrigorrezko hitzorduak ditugu eta horietan publikoa dantzan eta 
kantetan jarri eta emozionatzeko gai direla erakutsi dute

MISSISSIPPI QUEEN
& THE WET DOGS
Uztailak 21, igandea: 13:00
Getxoko Kirol Portua (ostalaritza-gunea)

ZEHAZTU BEHARREKO TALDEA
Ostirala, uztailaren 19a, 21:00-22:30
Getxoko Kirol Portua 
(Silver’s Tavern eta Matxitxako tabernetako terraza)

Getxoko 31. Nazioarteko Blues Jaialdia

Getxoko 31. Nazioarteko Blues Jaialdia



ITSAS MERKATUA
 Uztailaren 15etik 27ra: 11:00-23:00

 Getxoko Kirol Portua (oinezkoen paseoa, pantalanen alboan)

 Doako sarbidea

BELAKO J80 MUNDUKO TXAPELKETAKO 
FLOTARI BISITA

 Astelehena, uztailak 15, asteartea hilak 16, asteazkena, hilak 17, 
osteguna, hilak 18 17:30-20:00

 Areetako kaian, Real Sporting Club Abrako Itsas Errege Klubeko 
eremuan

 Doan. Aldez aurretik izena eman behar da hemen:  
www.getxo.eus/J80bisitak

Zer aurkituko duzu?
Itsasoari lotutako kalitatezko produktuak, baita 
nabigazioaren munduko enpresak ere. Euskal 
gastronomia, itsas kontserbak, oihalak, artisautza, 
etab.

Zer aurkituko duzu?
Bisita gidatua J80 Munduko 
Txapelketako probetan parte hartuko 
duten ontzietan

BELARI BURUZKO TERTULIAK Doako sarbidea

Astelehena, uztailaren 15a, 20:00
Silver’s Tavern eta Matxitxako 
tabernetako terrazak (Getxoko Kirol 
Portua, taberna ingurua)

Moderatzailea: Helena de la 
Gándara (estropadalaria eta 
kirol hitzorduetako komunikazio 
profesionala)
Gonbidatuak: Lourdes Bilbao 
(Siemens-Gamesa emakumeen 
bela taldeko patroia eta 
Belako Espainiako Federazioko 
Zuzendaritza Batzordeko kidea), 
Helena Noguera (estropadalaria, 
Euskadiko txapelduna hiru aldiz).

Bela, lehiaketan eta 
bizitzeko estilo modura

Asteartea, uztailak 16, 19:30
Real Sporting Club Abrako 
Itsas Errege Klubeko eremuan.
J80 Munduko Txapelketari 
buruzko tertulia

Gonbidatuak: José Azqueta 
(Real Sporting Club Abrako 
Itsas Errege Klubeko figurarik 
nabarmenena, Biobizzeko gidaria, 
J80an Espainiako 2019ko Kopako 
sailkapen orokorrean hirugarrena), 
Rayco Tabares (J80 Munduko 
Txapelketako irabazlea bost aldiz), 
Ignacio Camino (J80 Munduko 
Txapelketako irabazlea)

J80 Munduko Txapelketari 
buruzko solasaldia

Ostirala, uztailak 19
Real Sporting Club Abrako 
Itsas Errege Klubeko eremuan 

Finala zuzenean eskainiko 
da sailkapenaren 
trackingarekin eta aire 
libreko tertuliarekin, 
Onda Vascaren eskutik 
eta Eduardo Araujok 
gidatuta

Komunikabide 
laguntzailea: info +: www.getxo.eus

MARINEL-KORAPILOEN TAILERRA
 Uztailaren 15etik 19ra, astelehenetik ostiralera, biak barne, 
19:00-20:00

Getxoko Kirol Portuan, SEA BIZKAIAko belauntzi batean

 Sarrera: Doakoa. Aldez aurreko erreserba hemen: info@
seabizkaia.com

Zer aurkituko duzu? 
SEA BIZKAIAko patroi baten laguntzaz marinel-korapiloak egiten 
ikasi eta beren erabilgarritasuna deskubrituko duzu



Zer aurkituko duzu?
Itsasoaren beste ikuspegi bat eskainiko dizu, eta harritu egingo 
zaitu ikusiko duzun kolore eta edertasunak. Irteerak itsasontzian, 
Tarpoonen eskutik, Getxoko kostaldearen inguruetan murgilaldi 
berezi eta atseginak egiteko edo urpean igeri egiteko

BESTELAKO 
JARDUERAK

URPEKARITZA IRTEERAK
 Larunbata, uztailak 13, igandea, hilak14, eta larunbata, hilak 
20, 08:30-10:30 eta 11:30-13:30

Getxoko Kirol Portua, A7 lokala (Arriluze kaia, z/g)

27 eurotik hasita, pertsonako (materiala ez barne)
50 euro pertsonako (material guztia barne)

 Erreserba on line egiteko: https://www.getxo.eus/es/turismo/
que-hacer/fondo-marino

ILUNABARRA  
BELAONTZIAN

 Ostirala, uztailak 12, larunbata, hilak 13, ostirala, hilak 19, eta 
larunbata, hilak 20, 20:00-22.30

 Getxoko Kirol Portuan ontziratzea eta lehorreratzea, 
Kapitaintza eraikinaren alboan (Arriluze kaia, z/g)

Prezioa: 49 € pertsonako

 Erreserba on line egiteko: https://www.getxo.eus/es/turismo/
que-hacer/puesta-sol

Zer aurkituko duzu?
Goza ezazu ilunabar bikain batekin belaontzitik, Getxoko Abratik 
nabigatzen eta bertako salda paregaberen bat probatzen. Portu 
Zaharreko ikuspegiarekin gozatuko duzu; txoko tradizionala da 
eta bertako gastronomiaren gozamenak dastatu ahalko dituzu 
bertan; Galeako labarretatik nabigatuko duzu, harkaitzetan balio 
kalkulaezina daukaten sekretuak gordetzen dituen eremuan

LABARRAK BELAONTZIZ  
INGURATUKO DITUGU

 Larunbatetan, uztailaren 13an, eta larunbatean, 
uztailaren 20an; 10:00-14:00.

 Getxoko Kirol Portuan ontziratzea eta 
lehorreratzea, Kapitaintza eraikinaren alboan 
(Arriluze kaia, z/g)

Prezioa: 60 € pertsonako

 Erreserba on line egiteko: https://www.getxo.
eus/es/turismo/que-hacer/bordear-acantilados

Zer aurkituko duzu?
Zatoz Galeako itsaslabarretatik lau orduz nabigatuz 
gozatzera. Aukera ona izan daiteke jende berria 
ezagutzeko, edo zure senideekin gozatu eta 
lasaitzeko, Getxoko kostaldea itsasotik begiratzen 
duzun bitartean. Belaontzi batean izandako 
esperientzia honi esker, nabigatzeko oinarrizko 
teknikak ikasteaz gain, freskagarri bat hartu, eta 
eguraldi ona egiten badu, itsas zabalean bainatzeko 
aukera ere izango duzu

Zer aurkituko duzu?
Getxo ezagutu nahi baduzu, beste ikuspuntu batetik 
egin behar duzu: itsasotik, hain zuzen ere, Getxoko 
erakargarritasun handienetako batetik. Horrez gain, 
belaontzi batean bidaiatzeak dakarren esperientzia 
paregabeaz gozatuko duzu; haizeak eramango zaitu 
eta itsas brisa eta olatuak sentituko dituzu.

IBILALDIA BELAONTZIAN ABRAN ZEHAR

 Larunbatean, uztailak 13, eta larunbatean, uztailak 20; 
17:00-19:30
Igandea, uztailaren 14a, 11:30-14:00 eta 17:00-19:30

 Getxoko Kirol Portuan ontziratzea eta lehorreratzea, 
Kapitaintza eraikinaren alboan (Arriluze kaia, z/g)

Prezioa: 45 € pertsonako

 Erreserba on line egiteko: https://www.getxo.eus/es/
turismo/que-hacer/velero-abra

Komunikabide 
laguntzailea: info +: www.getxo.eus



ITSAS BIDAIA ABRAN ZEHAR  
MOTORDUN ONTZI BATEAN

Osteguna, uztailaren 18a, eta ostirala, hilak 19; 16:00-17:00

 Getxoko Kirol Portuan ontziratzea eta lehorreratzea, 
Kapitaintza eraikinaren alboan (Arriluze kaia, z/g)

Prezioa: 49 € pertsonako

 Erreserba on line egiteko: https://www.getxo.eus/es/turismo/
que-hacer/barco-motor

Zer aurkituko duzu?
Motordun itsasontzira igo eta Abrako badian zehar nabigatuko 
dugu, baita Punta Galeatik ibili ere. Ondoren, itsasadarrean gora 
egingo dugu Getxoko ondarea eta Bizkaia Zubia ikusteko

HONDAKIN BILKETA ARRIGUNAGAN
Uztailaren 13an, larunbata; 11:00-13:00.

Arrigunaga hondartzan

Doako sarbidea

Zer aurkituko duzu?
Belako J80 Munduko Txapelketaren testuinguruan herritar guztiei 
zabaldutako hondakin plastikoen bilketa antolatu da; hala, nahi 
duenak txapelketako antolatzaileekin batera boluntario modura 
parte hartu ahalko du. #Zeroplastiko by Biobizz

PINTXO POTEA FANZONEAN
 Uztailaren 13tik, larunbata, uztailaren 18ra, osteguna 
(biak barne), 12:00-14:00 eta 17:00-21:00.

 Areetako kaian, Real Sporting Club Abrako Itsas Errege 
Klubeko eremuan

PINTXOAK TOURS  
ONTZIAN

 Ostiralean, uztailaren 12an, eta ostiralean, 
uztailaren 19an; 18:30-20:30

 Getxoko Kirol Portuan ontziratzea eta 
lehorreratzea, eremu lagungarrian (Arriluze 
kaia, z/g)

Prezioa: 15 € pertsonako

 Informazio gehiago: https://www.getxo.eus/
es/turismo/que-hacer/bote-pintxos

Zer aurkituko duzu?
Plan bikaina da lagun edo senideekin egiteko. 
Eman ezazu paseo bat Bizkaiko txokorik 
ederrenetatik eta goza ezazu paisaiaz. Gure 
tripulazioari esker ez zaizu ezertxo ere faltako. 
Edaria eta pintxoak nahitaezkoak dira Abrako 
badia eta Bilboko itsasadarra zeharkatzeko 
edozein ibilalditan

Komunikabide 
laguntzailea: info +: www.getxo.eus


