


Aurkibidea

• GETXOK ITSAS HISTORIA ETA ZAPOREA DITU

• ITSASOAREN ALDEKO ZALETASUNA

• GETXOREN DOINUA

• BARATZEEN ETA JAUREGIEN ARTEAN

• SURF & FLYSCH

• ITSASLABARREN INGURUAN

• ENERGIA HUTSA

• GOURMET ERRONKA

• GUZTIAK ONTZIRA

• BURUA, GORPUTZA ETA... ZAPOREA

• BILERAK, EROSKETAK ETA KM0 ZAPOREAK

• JAUREGIAK, ITSASONTZIAK ETA ETXE DOTOREAK

• HERRITARRAK



• Exquissitum Gourmet

• Kako Shop

• Troa liburu-denda

• Serendipia

• Txalupa denda

EROSKETAK

• Bicis Txofi

• Bizkaitaxi

• Caminar en Silencio

• Ekobideak

• Espacio Zen 

Contemporáneo

• Geotxiki

• Jai Alai Events

• Loizaga Prest

• Neskate Eskola

• Reikiaiumi

• Smartinbilbao

JARDUERAK ETA 

ONGIZATEA

• Ezagutza zentroa 

Bake Eder (BiscayTIK)

• Fadurako kiroldegia

• San Joseren jauregia

• Abrako Itsas Kluba

• Romo Kultur Etxea

EGOITZAK

KULTURA

• Bizkaia Zubia

• Punta Begoñako galeriak

• Utopian

• Muxikebarri

JARDUERA URTARRAK
• Artaza hotela

• Embarcadero hotela

• Igeretxe hotela

• Neguri hotela

HOTELAK

• Acero Surf Eskola

• Fangaloka Experience

• Marmitako Sailing

• Náutica Galea

• Pakea Getxo Bela Eskola

• Polaris Nautika Eskola

• Nayma Bidaiak

• 2 Millas Eskola

JATETXEAK
• Arrantzale taberna eta Arrantzale 

gastro-taberna

• Borda erretegia

• Burdinola taberna

• La Estación de Neguri taberna

• El Puente taberna-jatetxea

• Skippers taberna

• Getxo Zaharra

• Itxas Bide

• La Barmuteka

• Eskarra taberna

• La Ola Getxo

• Layback & Ilunabar

• Basalbo baserria

• Iturrizaga

• MiGaea

• Tamarises Izarra

• Satistegi

• Tellagorri

• Txinuk Beertoki

Baliabideak



Ezagutu 
Getxoko 
historia 
hurbilak

PIZGARRIAK JARDUERAK EKITALDIAK BILERAK

MICE BALIABIDEAK BENETAKO AUKERAK NAHI 

DITUZTEN ENPRESENTZAT



Istorioak
kontatzera goaz

Txosten honek mugimenduan jartzen du Getxoko (Bizkaia)

funtsa. Hala, espazioak bistaratuko ditugu, inspiratzeko

ideiak partekatzeaz gain. Helburua da zure bisitak, bilerak

eta ekitaldiak antolatzea. Proiektua Getxoko sektoreko

profesionalek sortu dute, Udalarekin batera. Ekimena “Getxo

desde dentro”, “Getxo Bihotzetik” izenez bataiatu dugu.

Ezagutza, ilusioa eta tokiko istorioak partekatzeko elkartu

gara. Gure helmugan aurki daitezke baliabide garrantzitsuak,

berezko nortasuna dutenak, Bilbotik oso gertu, Bizkaiko

badian bertan.

Toki bereziak eta aisialdiko jarduerak hurbildu nahi dizkizugu.

Parteka daitezke, olatuen indarra, kresalaren edo baratzeko

tomatearen usaina, haize leunak dakartzan musika notak,

lurraren jatorriaz hitz egiten duten itsaslabarrak, elkarrizketa

konplizeak, inspirazioa...

Horiek guztiak Getxo sakonenetik (bertako jendea) bizitako

istorioak dira. Gustuko genuke bururatzen zaizun guztia

galdetzea, bai eta hitz egitea ere, Getxo ideia ona dela

seguru egon arte.

Animatzen zara ezagutzera?



Smartinbilbao

Saioarekin Getxo ezagutuz gero, gidatan agertzen ez diren

txokoak eta istorioak jakingo dituzu. Aldi berean, guztiaz

ahazteko aukera izango duzu, berak jarriko baitio jardunaldiari

erritmoa. Goza ezazu!

Tel.: +34 600 011 463

info@smartinbilbao.com

www.smartinbilbao.com

KONTAKTUA

TALDEENTZAKO AUKERAK

Kalitatezko bisita gidatuak; ibilbideak

neurrira.

Bizkaiko lurraldean kartan egindako

bisita gidatuak. Euskadiko gainerako

tokietara eta Errioxara hedatzea.

Talde txikiak.

"Nire jaioterriaren aldeko zaletasuna

eskaintzen dut, arte-historiako eta

turismoko azterketatan oinarrituta.

Gozatzen dut aditzera ematen, funts

artistikoa transmititzeko segurtasuna

eskaintzen, bitxikeriez eta nire

esperientziez onduta”.

GETXO INSIDERRA

Saioa

BERE SORTERRIA ERAKUTSIZ

Saioa Martín Ucar – Travel Consultant

mailto:info@smartinbilbao.com
http://www.smartinbilbao.com/


GETXOK 
ITSAS 
HISTORIA ETA 
ZAPOREA 
DITU

PIZGARRIAK JARDUERAK EKITALDIAK BILERAK

MICE BALIABIDEAK BENETAKO AUKERAK NAHI 

DITUZTEN ENPRESENTZAT



Istorioak
kontatzera goaz

Proposamena egiten dizugu itsasoko eta lurreko jardunaldi

batean Getxoko historia eta bertako gastronomia

ezagutzeko.

Gozatu Utopian taldearekin Bizkaia Zubiaren bisita

antzeztuaz zorutik 50 metrora dagoen pasabidera igo baino

lehen. Txofi enpresan eskatu zure bizikleta eta pedalei

eragin Getxoko kirol-portura arte Polaris bat itsasontzian

ontziratzeko. Zabaldu oihalak Abran nabigatu eta gosea

egiteko.

Hartu indarrak Skippers tabernan Punta Begoñako

galerietaraino jarraitu baino lehen María Peraíta arkitektoari

eta industrialaren biografoari esker, galeriek ematen dituzten

aukerak ezagutzeko, berak eraiki baitzuen talaia hori

historiaurreko arroken gainean. Gozatu sarbide esklusiboaz

eraldaketa-prozesua ulertzeko, harritu ekitaldietarako

guneekin eta jardun solasean antzinako aztarnaren, oraingo

ikerketaren eta etorkizuneko aukeren gainean.

Itzuli orainaldira Kantauri itsasoari agur esateko; dastatu

sasoiko produktuak Tamarises Izarra jatetxeko behatokitik.

https://www.utopiangetxo.com/eu/
https://puente-colgante.com/eu/
https://puente-colgante.com/eu/
https://bicistxofi.wordpress.com/tienda/
https://polariseskola.eus/eu/polaris-bat-erraz-gidatzen-den-belaontzia/o-facil-manejo/
https://es-es.facebook.com/pages/category/Bar/Skippers-Getxo-359336338247837/
https://puntabegona.getxo.eus/eu/
https://puntabegona.getxo.eus/eu/
https://tamarisesizarra.com/


Bi kokapen urrunenen artean

gehienez 2,5 km.

GETXO INSIDERRAKDistantzia
laburrak

Getxok oso eremu trinkoan guztia eskaintzen du.

Programan parte hartzen duten Getxo Insiderrak

mapan kokatzen dira.

BETI HURBIL



Bizkaia
Zubia

Gailurretik ezagutuko dugun ingeniaritzaren erreferentzia: bi

ibaiertzak elkartzen dituen pasabidea, 21.041 torlojuk, 88.248

kg altzairu-kablek, 10.629 errematxek eta 728.447 kg burdina

ijeztuk eutsita. Obra bakarra eta berritzailea bere garairako,

Bilboraino nabigatu ahal izateko. Bi ibaiertzak eta haien

historiak elkartzen ditu Abrako hareatzaren inguruan.

Bizkaia Zubia Getxo

Tel.: +34 944 801 012

promocion@puente-colgante.com

www.puente-colgante.com

KONTAKTUA

JARDUERAK TALDEETAN

Ekitaldietarako neurrira egindako

programak: harrerak eta koktelak

terrazetan eta 50 m-ko altuerako

zubiko pasabidearen gainean.

Jarduerak: bisita antzeztuak, eskalada

izotzean, rappela eta gominga.

Bizkaia Zubiko lantaldeak zure bisitak,

jarduerak eta ekitaldiak antolatzen

lagunduko dizkizu.

GETXO INSIDERRAK

UNESCOren MUNDUKO ONDAREA

INDUSTRIA-IRAGANA, BERRIKUNTZA ETA 

NORTASUNA
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mailto:promocion@puentecolgante.com
https://puente-colgante.com/eu/


Bicis
Txofi

1995az gero, Txofik mota guztietako bizikletak saldu,

konpondu eta alokatzen ditu: errepidekoa, mendikoa,

paseokoa, elektrikoak. Halaber, esperientzia osatzeko arropa

eta osagarriak aurkitu ahal izango dituzu.

Hori guztia bere dendan, Bizkaia Zubitik metro gutxira.

Paulino Mendivil kalea 5. 48930 Getxo

Tel.: +34 944 648 381

bicistxofi@gmail.com

www.bicistxofi.wordpress.com

KONTAKTUA

JARDUERAK TALDEETAN

Saskia duten bizikletak alokatzea -

bizikleta-irteerak talde txikientzat.

Kontsultatu alokairuaren eta bizikletak

hartzearen/entregatzearen aukerak,

bai eta talde handientzat ere.

Aholkatzeko pertsona paregabea:13

urtez KAS taldean txirrindulari

profesional gisa parte hartu zuen

nazioan errepideko eta mendiko

probatan.

GETXO INSIDERRA

Joseba-Txofi

BIZITZA OSOA GURPILEN GAINEAN
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mailto:bicistxofi@gmail.com
http://www.bicistxofi.wordpress.com/


Polaris Nautika
Eskola

Bokazioko akademia nautiko familiarra, nabigazio-titulu guztiak

lortu eta itsasoan esperientziez gozatzeko.
Juan Bautista Zabala kalea 12 – 1.a 4.

bulegoa 48991 Getxo

Tel.: +34 654 131 091

nekane@polariseskola.eus

www.polariseskola.eus

KONTAKTUA

JARDUERAK TALDEETAN

Irteerak belaontzian:

Itsaslabarrak inguratuta, zeharkaldiak

Bilboko itsasadarrean zehar,

ilunabarra.

Irteerak yatean:

Ibilbidea Guggenheim Bilbao

Museora, Ibilbidea Barrikako

itsaslabarretara (flyscha).

Polarisen produktu izarra:

Ezagutu Bilboko itsasadarra

tituluarekin (nabigazio-lizentzia).

“Gustura partekatzen ditugu gure

ezagutzak, bai itsas mundukoak, bai

Getxoko naturaguneari dagozkionak.

Gure bereizgarria da Getxoko itsas

ingurunearen aldeko zaletasuna”.

GETXO INSIDERRAK

Nekane eta Héctor

ITSASOAREN ALDEKO ZALETASUNA
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mailto:nekane@polariseskola.eus
http://www.polariseskola.eus/


Punta Begoñako 
galeriak

Getxoko historia ezagutzeko eremua, Bilbora itsasoz sartzeko

bistekin batera. Mugarri geologikoa, historiaurreko giza

kokagunea, bateria militarra, XX. mende-hasierako loraldi

kultural zein sozialaren erdigunea, eraikin honen hormetan

duela ehun urte Bizkaian bizi izandako eraldaketaren aztarnak

daude ikusgai. Gaur egun berreskuratzeko lanak egiten ari

dira, gizartearen zerbitzura dagoen sormenerako,

erakusketarako, ikerketarako, nahiz aisialdirako espazio

bihurtze aldera. Terraza mailakatuak, paseatzeko galeriak,

behatokiak eta egongela, apaingarri eta multzo

ikonografikoekin; historialari garrantzitsuek “estatuan denbora-

kapsula paregabe” modura izendatu dute.

Fundación Punta Begoña Fundazioa 

Foruak, 1. 48992 Getxo

Tel.: +34 944 660 040 

info@puntabegonagetxo.eus

https://puntabegona.getxo.eus/que-son-

las-galerias/

KONTAKTUA

TALDEENTZAKO AUKERAK

Neurrira egindako bisita gidatuak.

Bilerak areto nagusian eta koktelak

terrazan, behatoki paregabearen

oinarriak ezagutzen utziko dituen

berreskuratze zientifikoak aurrera

egiten duen bitartean. Jarduerak

gauzatu baino lehen aurretiaz eskea

egin eta balioetsi beharko da.

Punta Begoña Fundazioko zuzendari-

kudeatzailea, arkitektoa, kultura-

ondarearen zaletua eta baliabide

jasangarri eta gizartearen ikuspegitik

errentagarri bihurtzearekin

konprometituta.

GETXO INSIDERRA

María

“OBRAK DIRELA ETA IREKITA”

4

https://puntabegona.getxo.eus/que-son-las-galerias/


Utopian
sorkuntza-espazioa

Utopian Getxon dagoen arte eszenikoko arte- eta hezkuntza-

zentro berritzailea da. Bere eskaintza hezigarria eta sorkuntza

artistiko profesionalekoa da.
Errotatxu industrialdea

D nabea, 1-2 lokalak. 48993 Getxo

Tel.: +34 944 303 194

utopiangetxo@gmail.com

www.utopiangetxo.com

KONTAKTUA

JARDUERAK TALDEETAN

Bisita antzeztuak: esperientzia

harrigarri eta dibertigarriak dira,

gozatzeko eta, aldi berean, pertsonaia

xelebreenen bidez, hala nola Punta

Begoñako galerietako anfitrioia eta

familia, Getxoko historia eta toki

adierazgarriak ezagutzeko

Utopianeko motorra, bokaziozko

aktoresa eta artista, Getxoko istorioak

plazaratzeko etengabe programak,

bisitak eta kontakizunak sortzen

dituena.

GETXO INSIDERRA

Arantza

ARTE- ETA HEZKUNTZA-ZENTRO BERRITZAILEA
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mailto:utopiangetxo@gmail.com
https://www.utopiangetxo.com/eu/


Tabernaz kanpo, “itsas txokoan” edo atsedenerako tokian

sentituko zara Getxoko kirol portuan. Bertan pintxo-barra

zabalaz eta kopa paregabeez gozatu ahalko duzu, itsasoko

jardueraren ondoren. “Itsasontzia” ez dabil olatuetan kulunka,

baina haiek entzuteko aukera izango duzu.

Arriluze eta Ibarra Markesaren kalea

113. lokala. 48992 Getxo

Tel.: +34 677 659 511

idir1985@gmx.com

Skippers Facebook

KONTAKTUA

TALDEENTZAKO AUKERAK

Goiko solairuan 15 pertsonentzako

toki pribatua du.

Ana eta Eder “itsasontziaren”

ardurapeko anfitrioiak dira edozein

oinezko bisitari eta tripulazio hartzeko.

GETXO INSIDERRAK

Ana eta Eder

IGO ITSASONTZIRA LURREAN
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Skippers 
taberna

mailto:idir1985@gmx.com
https://es-es.facebook.com/pages/category/Bar/Skippers-Getxo-359336338247837/


Tamarises Izarra 
jatetxea

Euskal sukaldaritza berriko jatetxea, produktuak izugarri

errespetatzen dituena, kalitate handiz bidez egindakoa eta

etxeko ukitua duena. Arrain eta itsaskirik onenak, ikatzez

erretzen dira, samur eta laztan aurkezteko.

Ereagako kaia 4 1. solairua

48992 Getxo

Tel.: +34 944 910 005

javilostamarises@gmail.com

www.tamarisesizarra.com

KONTAKTUA

TALDEENTZAKO AUKERAK

Jatetxe nagusia 80 pertsona zoriontsu

egiteko da, bi terraza ditu zutik

menuak eta koktelak zerbitzatzeko,

eta 200 pertsonentzako aretoak aurki

daitezke. Beti itsasoari begira.

Show cookingak edo neurrira

egindako sukaldaritza-klaseak

antolatzeko ideiak.

Jatetxeko sukaldariburua eta motorra

da, eta zaporeen bitartez oroitzapen

eta une bereziak gogora ekartzen

dituzten menuak, batez ere, itsasoari

lotutakoak, sortzen dihardu.

GETXO INSIDERRA

Javier Izarra

ITSAS ZAPOREA
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mailto:javilostamarises@gmail.com
http://www.tamarisesizarra.com/


ITSASOAREN 
ALDEKO 
ZALETASUNA

PIZGARRIAK JARDUERAK EKITALDIAK BILERAK

MICE BALIABIDEAK BENETAKO AUKERAK NAHI 

DITUZTEN ENPRESENTZAT



Istorioak
kontatzera goaz

Tentaldia saihesteko gai izango zara?

Presta zaitez itsasoa arnasten duen ekintza-jardunaldi

honetarako; bertan Getxo Insider itsasoko zaletu batzuk eta

gozatzeko ematen dituzten aukerak ezagutu ahal izango

dituzu.

Ezagutu Bizkaian fabrikatu diren jet boards izenekoak

Fangaloka Experienceren eskutik eta presta zaitez abiadura

sentitzera baten gainean oreka lortuz gero. Edo goza itzazu

itsasotik Getxoko bistez Nagoreren bizikleta urtar

berritzaileen pedalei eraginda. Bi proiektuak kirol portuko

ItsasHubean daude, hau da, enpresa ekintzailetzarako

zentroan.

Ariketa nahikoa gosetzeko eta Iturrizaga jatetxean itsasoko

eta sasoiko produkturik onenak dastatzeko. Jatetxearen

leloa: “Etxean sentitzea”.

https://fangalokaexperience.com/
https://www.facebook.com/naymaviajes
https://www.iturrizaga.com/


Getxoko Kirol Portua bere

kokalekuan.

GETXO INSIDERRAKDistantzia
laburrak

Getxok oso eremu trinkoan guztia eskaintzen du.

Programan parte hartzen duten Getxo Insiders

izenekoak mapan kokatzen dira.

BETI HURBIL



Fangaloka 
Experience

Getxon itsasoaz eta inguruneaz gozatzeko modu asko daude.

Fangalokan jakitun dira, eta egunero bizi dute itsasoaren

alboan dibertimendua, jarduera, askatasuna, gastronomia eta

giro ona bilatzen duten horiekin. Kirolaz, aisialdiaz eta

lasaitasunaz gozatzeko eremua.

1

Zientoetxe 70; Andra Mari. 48993 Getxo

Tel.: +34 627 632 103

info@fangalokastyle.com

www.fangalokaexperience.com

KONTAKTUA

JARDUERAK TALDEETAN

Turismo aktiboa: SUP, surf eta

parapenteko jarduerak.

Gastronomia: menuak txingarretan

erretakoekin, pintxoekin eta

dastatzeekin.

Ekitaldietarako ideiak: kontzertuak,

pop up azokak.

Kostalde eta kontinente asko arakatu

dituzte bere lantaldearekin batera

eremuan proposamen paregabea

itxuratzeko. Zintzoak izateaz gain,

ideia eta proiektuen iturri amaigabea

dira.

GETXO INSIDERRAK

Wiso eta Pablo

DIBERTIMENDUA URETAN ETA ZAPOREA 

TXINGARRETAN  

https://fangalokaexperience.com/


Nayma
Bidaiak 

Trafiko-arazorik gabe, itsasoaz eta bizikletaz gozatzeko modu

lasai, osasungarri eta jasangarria. Zuretzat garrantzitsuak diren

pertsonekin, familian, lagunartean edo lankideekin, itsas

esperientzia bizitzeko aukera da.

2

Abrako Kirol Portua – Arriluze kaia z.g.,

216 lokala. 48992 Getxo

Tel.: +34 610 255 750

info@naymaviajes.com

www.nayma48.com

KONTAKTUA

JARDUERAK TALDEETAN

Ibilaldi gidatua Bizkaia Zubian: 1 h eta

30 min.

Ibilaldi gidatua Getxoko flyschean

zehar: 1 h eta 30 min.

5 bizikleta eskuragarri. Bizikleta

bakoitzean adin nagusiko bat eta haur

bat joan daitezke.

“Motibatzen nau, jarduerarekin

pertsonen ongizate fisikoa eta

emozionala mantentzen laguntzen

baita, betiere ingurumena

errespetatuta. Oso lasaigarria da.

Gainera, beti da atsegina pertsona

berriak ezagutzea”.

GETXO INSIDERRA

Nagore

WATER BIKES

mailto:info@naymaviajes.com
http://www.nayma48.com/


Iturrizaga 
jatetxea

Getxoko Kirol Portuan itsas espiritua. Bazkari pribatuetarako

guneak eta txokoak, itsas usainez blaituta. Mahaiaren gainean

sasoiko eta gertuko produkturik onena, Kantauri itsasotik eta

baratzetik iritsi ostean.

3

Abrako Kirol Portua 2. 48992 Getxo

Tel.: +34 944 608 426

reservas@iturrizaga.com

www.iturrizaga.com

KONTAKTUA

JARDUERAK TALDEETAN

Argia, itsas apaingarriak eta

itsasorako bistak. Gehienez 70

lagunentzako eremuak.

“Aditua naiz sasoiko produkturik

onenak hautatu eta etxean

sentiarazteko orduan”.

GETXO INSIDERRA

Zuriñe

ITSASOA ETA KM0-ko PRODUKTUAK

mailto:reservas@iturrizaga.com
http://www.iturrizaga.com/


GETXOREN
DOINUA

PIZGARRIAK JARDUERAK EKITALDIAK BILERAK

MICE BALIABIDEAK BENETAKO AUKERAK NAHI 

DITUZTEN ENPRESENTZAT



Istorioak
kontatzera goaz

Ospatu zure topaketak eta ekitaldiak Getxoko arte, kultura

eta biltzarren gune berrian: Muxikebarri.

San Nicolas plazan bertan, autobusez edo oinez erraz irits

daiteke. 750 lagunentzako haritzezko auditoriuma eta

zenbait edukierako aretoak ditu hainbat bilera-formaturako.

Topaketaren edo ikuskizunaren ostean, indarberrituko zara,

bertako gastronomiaz eta giro jatorraz gozatuko baituzu.

Topatu urratsa gutxi batzuk eginda Portu Zaharrerako

bidea, hain zuzen ere, XVII. mendeko gure arrantza-portua.

Erraza eta, aldi berean, zaila izango zaizu: aldapan bera jota

zenbait tentazio aurkituko dituzu: Mariok Burdinola tabernan

asko gozatzen du bertako lehen mokadu gaziak eta gozoak

ematen; beherago Lydiak Txalupa bere denda kutunean

sortutako euskal artisautza erakutsiko du eta ia Portura

iristen ari garenean, Jeruk hartuko gaitu Arrantzale tabernan

eta Arrantzale gastro-taberna bere gune gastronomiko

berrian.

Lasaitzeko eta olatuen xuxurlaz gozatzeko unea da.

https://www.getxo.eus/eu/servicios/publicaciones/muxikebarriciones/muxikebarri
https://www.getxo.eus/eu/servicios/publicaciones/muxikebarriciones/muxikebarri
https://www.facebook.com/Burdinola-1529479350614655/
https://www.facebook.com/portuzaharratxalupa/
http://www.arrantzale.com/


Bi kokapen urrunenen artean

gehienez 350 m.

GETXO INSIDERRAKDistantzia
laburrak

Getxok oso eremu trinkoan guztia eskaintzen du.

Programan parte hartzen duten Getxo Insiders

izenekoak mapan kokatzen dira.

BETI HURBIL



Muxikebarri

Muxikebarri Algortako hirigunean arte, kultura eta

biltzarretarako gunea da. Eraikin moderno hau toki paregabe

bihurtzen dute haritzak, beirak, abangoardiako ekipamenduak

Europan eta “banbalinen” artean egotearen sentipenak.
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Basagoiti hiribidea 77. 48991 Getxo

Tel.: +34 944 660 123

Muxikebarri webgunea

KONTAKTUA

TALDEENTZAKO AUKERAK

Hiru auditorium, erabilera anitzeko

hitzaldien aretoa, feria, biltzar,

erakusketa, etab. egiteko atariak,

jatetxe bat eta lau edaritegi ditu.

Guztira aldi berean erabil daitezkeen

1.300 eserleku ditu; izan ere, aretoek

aldi berean hainbat jarduera egitea

ahalbidetzen dute:

Ereaga aretoa (auditorium nagusia):

782 eserleku.

Arrigunaga aretoa (erabilera anitzeko

aretoa). 266 eserleku barneragarri ditu.

Automatikoki gordetzen dira, zutik 769

lagunentzako espazio gardena uzteko.

Areeta aretoa: 218 eserleku.

Gorrondatxe aretoa (erabilera anitzak):

60 lagunentzako edukiera.ARTEA, KULTURA ETA BILTZARRAK; TRADIZIOA ETA 

MODERNOTASUNA

https://www.getxo.eus/eu/servicios/publicaciones/muxikebarriiones/muxikebarri


Burdinola
taberna

Edozein pintxo-ibilbidetan erreferentziazko puntua eta

nahitaezko geralekua. Bere izena lotuta dago eremuko

iraganari eta “burdinarekin” izandako harremanari.

Arrantzaleekin eta nekazariekin batera, Getxoko etorkizuna

lantzen lagundu zuten langileentzako omenaldia. Izan ere, gaur

egun km0-ko pintxoak prestatzeko oraindik lurreko eta itsasoko

produktuen hornitzaileak dira.
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Basagoiti hiribidea 75. 48991 Getxo

Tel.: +34 944 910 215

Burdinola taberna Facebook

KONTAKTUA

TALDEENTZAKO AUKERAK
Barra mokadu txiki eta handiez beteta

dago, bilera edo ekitaldi profesional

ala kultural baten ondoren aperitiboa

hartzeko.

“Osagai” izarren platerak, hala nola

“burdinola saskia”.

Terraza San Nicolas plazaren alboan.

“Pozik nago gure eskaintza

enogastronomikoa eskaintzen eta

jendearen gozamena ikusten; hala

han-hemenkako eguneroko istorioak

partekatzen ditugu”.

GETXO INSIDERRA

Mario

“Km0”-ko PINTXOEN IBILBIDEA ALGORTAN

https://es-es.facebook.com/pages/category/Wine-Bar/Burdinola-1529479350614655/


Txalupa
denda

Harrigarria da Portu Zaharreko dendatxo honetan dauden

altxorrak. Getxoko historiarekin eta itsasoarekin lotutako

opariak eta oroigarriak.
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Erribera kalea 26. 48991 Getxo

Tel.: +34 636 553 323

shop@lovedanceshoes.com

Txalupa denda Facebook

KONTAKTUA

TALDEENTZAKO AUKERAK

Opari xumeak (itsas korapiloekin

eskuz egindako giltzatakoak),

Bizkaiko motibo tradizionalak dituzten

zilarrezko bitxiak, haien diseinatutako

collageak, ehunak (poltsak eta zapiak)

edo Getxoko motiboekin pertsonaliza

daitezkeen laminak.

Lydiak eta bere ahizpak itsas

tradizioko eta bertako inspirazioko

produktuak hautatzen dituzte dendako

cm bakoitza betetzeko Horrez gain,

artisautzara jota, neurrira oso zapata

bereziak diseinatzen dituzte.

GETXO INSIDERRA

Lydia

ITSAS OPARIAK

mailto:shop@lovedanceshoes.com
https://es-es.facebook.com/portuzaharratxalupa/


Arrantzale taberna eta  
Arrantzale gastro-taberna

Portu Zaharra, toki kutunetako bat izateaz gain, ezinbestez

bisitatu behar da Getxora etortzen zarenean. Harri-zolez

egindako kaleak, arrantzaleen etxe bitxiak, haietan ikus

daitezkeen loreak, tabernak eta jatetxeak. Arrantzale taberna

eta bere gastro-taberna berria halako 2 etxeen barruan

pintxoetarako edozein bisita edo ibilbide egiten denean

abiapuntu dira.
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Portu Zaharra kalea 3. 48991 Getxo

Tel.: +34 944 601 244

arrantzale@arrantzale.com

www.arrantzale.com

KONTAKTUA

TALDEENTZAKO AUKERAK

Arrantzale: terraza zabala zuhaitzen

azpian atsedena hartzeko eta

pintxoak hautatzeko. Gastro-

tabernako janaria: has zaitez

enotekako ardoarekin jatetxera igo

baino lehen, non plater tradizionalak

partekatu ahalko dituzun. Horiek

genero ikusgarriarekin eginak daude

eta lehen mailako ardoez laguntzeko

aukera izango duzu.

Anfitrioiak hitzak duen esanahirik

zabalenean. Guztia jarriko dute janari

paregabeaz gozatzeko; horretarako,

eurek hautatu eta pentsatuko dituzten

platerak eta ardoak.

GETXO INSIDERRAK

Jeru eta Joseba

(jatetxea-ardandegia)

ARRANTZALEEN TOPAKETA-GUNEAK

mailto:arrantzale@arrantzale.com
http://www.arrantzale.com/


BARATZEEN 
ETA
JAUREGIEN 
ARTEAN

PIZGARRIAK JARDUERAK EKITALDIAK BILERAK

MICE BALIABIDEAK BENETAKO AUKERAK NAHI 

DITUZTEN ENPRESENTZAT



Istorioak
kontatzera goaz

Bizi gure nortasunaren seinale diren kontrasteak

Egin zure ospakizuna itsasoaren ondoko jauregi batean,

1916ko San Joseren jauregian. Aparteko janaria,

ospakizuna, ekitaldia edo ezkontza, bertako kalitatezko

gastronomia dastatzeko.

Ezagutu tokiko tradizioak, besteak beste, Getxo Taxiri esker

taxi-tourra edo Andra Mariko pilotalekua. Iranzuk eta Jai Alai

Eventseko lantaldeak pilotarekin zerikusia duten euskal

tradizioak erakutsiko dituzte. Gozatzeko, lehiatzeko eta

desafioa egiteko unea da. Eta, agian, Batzoki Zaharrean

(parean) eguneko lehenengo mokadua hartzeko tartea.

Eta tratu onenak mahaiaren inguruan ixten direnez,

Gaizkaren eta bere lantaldearen etxean, XVI. mendeko

Basalbo baserrian, egin dezakezu, baratzeen artean

ezkutatuta. Entregatu pilotako irabazleei sariak, Bordados

Aingara saltokian Ainhoak brodatutako Insider zapiarekin

batera, eta dastatu benetako km0-ko tokiko gastronomia

konpainia onean.

https://palaciosanjoseren.com/
https://getxo.eus/eu/turismo/que-hacer/getxo-taxi
https://www.getxo.eus/kaixo/ficha.asp?codficha=75&i=euha=75&i=es
http://www.bilbaojaialai.biz/eu/nor-gara#.Yh9YWTjMKUk
https://www.getxozaharra.com/eu/
http://www.basalbobaserria.com/
http://bordadosaingara.com/eu/hasiera
http://bordadosaingara.com/eu/hasiera


Bi kokapen urrunenen artean

gehienez 4 km.

GETXO INSIDERRAKDistantzia
laburrak

Getxok oso eremu trinkoan guztia eskaintzen du.

Programan parte hartzen duten Getxo Insiderrak

mapan kokatzen dira.

BETI HURBIL



San Joseren 
jauregia

Itsasotik metro gutxira 1916an eraiki zen José Luis de Oriol

arkitektoaren familia-egoitza izateko. Talde txikien ospakizunak

edo topaketa handiak, hala nola bilerak edo formatu handiko

ezkontzak, egiteko egoitza ezin hobea da. Ezagutu gelak,

jatetxea eta croqueterako zelaia. Garaiko kutsu ingelesa

arnastuko duzu!
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Zugatzarte etorbidea 52. 48930 Getxo

Tel.: +34 944 415 050

coordinacion@palaciosanjoseren.com

www.palaciosanjoseren.com/eventos

KONTAKTUA

TALDEENTZAKO AUKERAK

8 areto ditu, eta konfigura daitezke

eremua bertaratutakoen kopuruari

egokitzeko.

Sukaldaritzan dihardu, edozein

beharretara egokitzeko.

35 aparkaleku ditu.

Aditua da mota guztietako ekitaldiak

antolatzen, eta betiere bezero

bakoitzaren beharrak kontuan hartzen

ditu.

GETXO INSIDERRA

Paula

OSPAKIZUNAK 1916ko JAUREGIAN

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Palacio+San+Joseren
mailto:coordinacion@palaciosanjoseren.com
https://palaciosanjoseren.com/eventos


Bizkaitaxi
Getxo Tours

46 taxiren sarea, tokiko operadoreen bidez antolatutakoa, nahi

duzun tokira iritsi eta Getxoko onena eroso ikusteko. Gidaria

gida lanetan arituko da, eta bere azalpenei kontakizunak

erantsiko dizkie. CD bati esker entzun ahal izango dituzu

gaztelaniaz, ingelesez eta frantsesez. Hautatu Getxon topalekua

tour horietako batekin hasteko.
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Martikoena kalea 16. 48992 Getxo

Tel.: +34 944 915 353

info@bizkaitaxi.eus

www.bizkaitaxi.eus/es

KONTAKTUA

TALDEENTZAKO AUKERAK

2 tour (30’ eta 60’) Getxoko xarmak

ezagutzeko, besteak beste, Bizkaia

Zubia, Ereagako pasealekua eta

haren jauretxeak...

Taldeetan kideen kopurua: 4

pertsona/ibilgailu. Gehieneko

edukieretarako jarri harremanetan

Javirekin.

Bere lankideen antzera, Getxon zehar

gidatuko zaitu, eta gertuko

zerbitzuaren bidez udalerriko historia

azalduko dizu, gidatzetik haratago.

GETXO INSIDERRA

Javi

GURPILEN GAINEAN ISTORIOAK EZAGUTZEA

mailto:info@bizkaitaxi.eus
https://getxo.eus/eu/turismo/que-hacer/getxo-taxi


Jai Alai
Events

Jai Alai munduko 2. pilota-kirolarik azkarrena da, Guiness

liburuaren arabera. Arriskua, harrotasuna, trebezia. Ikuskizun

purua. Gure helburua da kirol hau eta beste herri-kirol batzuk

ezagutzea eta, gainera, dibertimenduz gertutik gure tradizioez

gozatzea Getxoko Andra Mariko kiroldegian.

3

Viuda de Epalza 11, 1.a. 48005 Bilbo

Tel.: +34 944 002 012

global@jaialai.eus

www.jaialai.eus

KONTAKTUA

JARDUERAK TALDEETAN

Euskal pilotaren eta herri-kirolen

erakustaldiak, tailerrak eta jarduna

Getxoko Andra Mari pilotalekuan eta

kiroldegian.

“Motibatzen dit gure jaioterriko

benekotasunak eta funtsak. Oso

berezia da euskal kultura, kirol

tradizionalak eta haien protagonistak,

Getxoko kirolariak, ezagutzea”. Iranzu

oso gustuko ditu sorterria nahiz pilota,

eta aditzera eman nahi ditu.

GETXO INSIDERRA

Iranzu

EUSKAL KIROLA ETA TRADIZIOAK

mailto:global@jaialai.eus
http://www.jaialai.eus/


Getxo Zaharra
Andra Mariko batzokia

Andra Mariko pilotalekuan euskal kirolaren emankizunaz

gozatu ondoren, gurutzatu kalea hiru mendeko historia eta

oroimen dituen baserrian atsedena hartu eta indarberritzeko,

Getxoko Andra Mari elizaren ondoan, itsasotik metro gutxi

batzuetara. Aperitiboa hartu ahalko duzu baratzeen artean

bideari berriz eutsi baino lehen.

4

Maidagan kalea 59. 48993 Getxo

Tel.: +34 946 575 962

joncalderon@hotmail.com

www.getxozaharra.com

KONTAKTUA

TALDEENTZAKO AUKERAK

Eguneko menuak eta dastatzeko

menuak neurrira.

Gastroteka: anoak eta pintxoen barra

janari informala egiteko.

Edukiera: 30-40 lagun eta 50 koktel

formatuan.

Terraza-lorategi zabala jatetxearen

inguruan.

Egunero bere ilusioa ipintzen dute

sasoiko produktuetan oinarritzen den

sukaldaritzan jarduteko.

Sortzaileak, sutsuak eta anfitrioi

handiak.

GETXO INSIDERRAK

Sandra eta Jon

TRADIZIOEN BEROTASUNA

mailto:joncalderon@hotmail.com
https://www.getxozaharra.com/eu/


Basalbo Baserria 
jatetxea

Jardunaldiko azken geralekua Basalbo baserria da, hain zuzen,

Getxoko landagunean bi solairuko baserri goxoa, inguruan

landareak eta baratzeak dituena. Eta baratzeez inguratuta

dagoenez, sasoi bakoitzak ematen dituen fruituekin hastea

iradoki dugu.
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Martiturri Estarta 18. 48993 Getxo

Tel.: +34 944 913 491

basalbo@gmail.com

www.basalbobaserria.com

KONTAKTUA

TALDEENTZAKO AUKERAK

50 lagunentzako terraza, aire

zabalean aperitiboa dastatzeko.

Jantokia: 2 solairu eta zenbait gune

bazkari pribatuak egiteko. Guztira

gutxi beherako edukiera: 100 jankide.

Menuak neurrira.

Guztia jartzen dute gonbidatuei

harrera eman eta baratzeko sasoiko

eta inguruneko produkturik onenak

eskaintzeko. Errezeta tradizionalen

eta labean egindako arrainen aldeko

apustua egiten dute.

GETXO INSIDERRAK

Imanol eta Gaizka

BARATZETIK MAHAIRA

mailto:basalbo@gmail.com
http://www.basalbobaserria.com/


SURF & 
FLYSCH

PIZGARRIAK JARDUERAK EKITALDIAK BILERAK

MICE BALIABIDEAK BENETAKO AUKERAK NAHI 

DITUZTEN ENPRESENTZAT



Istorioak
kontatzera goaz

María Peraíta arkitekto eta industria-biografoak Punta Begoñako

galeriak eraiki zituen, eta gonbita luzatzen du historiaurreko

arroken gainean dagoen talaia eta topaketa bereziak egiteko

espazioak ematen dituen aukerak ezagutzeko. Aurrean,

Ereagako hondartzan, Igeretxe hotela dago, non Nagorek eta

bere lantaldeak ostatariak eta ekitaldiak hartzen dituzten areto eta

gela desberdinetan. Sakon arnastuz gero, itsasoko usaina sartuko

da bainuetxe izan zenaren beirateen, terrazen eta Art Decó

aretoen artetik.

Hotelaren parean, Kantauri itsasoko olatuek tokian beste jarduera

tradizional batean aritzea ahalbidetzen dute: surfa. Utz ezazu

Eneko Acerok mugak ez jartzearen garrantzia adieraztea eta bere

eskolan ikasteko desafioa luzatzea. Eta oso gertu, tokiko

gastronomiaz gozatzeko beste toki bat, ospakizunetarako egoitza

izateaz gain: La Ola. Diegok eskatzen diozuna emango dizu.

Amaia Ordiales Geotxikik flyscheko itsaslabarretan zehar

ibilbideak gomendatuko dizkizu urrezko iltzeraino iritsi arte,

Itxas-Bide tabernan Portu Zaharreko arrantzaleen eta herritarren

konpainian jardunaldia bizitakoa dastatuz amaitzeko.

https://puntabegona.getxo.eus/eu/
https://www.hotel-igeretxe.com/
https://www.acerosurfeskola.com/copia-de-home
https://www.laolagetxo.com/
https://www.geotxiki.com/
https://www.facebook.com/itxasbide.taberna


Bi kokapen urrunenen artean

gehienez 1,2 km.

GETXO INSIDERRAKDistantzia
laburrak

Getxok oso eremu trinkoan guztia eskaintzen du.

Programan parte hartzen duten Getxo Insiderrak

mapan kokatzen dira.

BETI HURBIL



Punta Begoñako 
galeriak

Getxoko historia ezagutzeko eremua, Bilbora itsasoz sartzeko

bistekin batera. Mugarri geologikoa, historiaurreko giza

kokagunea, bateria militarra, XX. mende-hasierako loraldi kultural

zein sozialaren erdigunea, eraikin honen hormetan duela ehun

urte Bizkaian bizi izandako eraldaketaren aztarnak daude ikusgai.

Gaur egun berreskuratzeko lanak egiten ari dira, gizartearen

zerbitzura dagoen sormenerako, erakusketarako, ikerketarako,

nahiz aisialdirako espazio bihurtze aldera. Terraza mailakatuak,

paseatzeko galeriak, behatokiak eta egongela, apaingarri eta

multzo ikonografikoekin; historialari garrantzitsuek “estatuan

denbora-kapsula paregabe” modura izendatu dute.

Fundación Punta Begoña Fundazioa 

Foruak 1. 48992 Getxo

Tel.: +34 944 660 040  

info@puntabegonagetxo.eus

https://puntabegona.getxo.eus/que-son-

las-galerias/

KONTAKTUA

TALDEENTZAKO AUKERAK

Neurrira egindako bisita gidatuak.

Bilerak areto nagusian eta koktelak

terrazan, behatoki paregabearen

oinarriak ezagutzen utziko dituen

berreskuratze zientifikoak aurrera

egiten duen bitartean. Jarduerak

gauzatu baino lehen aurretiaz eskea

egin eta balioetsi beharko da.

Punta Begoña Fundazioko zuzendari-

kudeatzailea, arkitektoa, kultura-

ondarearen zaletua eta baliabide

jasangarri eta gizartearen ikuspegitik

errentagarri bihurtzearekin

konprometituta.

GETXO INSIDERRA

María

“OBRAK DIRELA ETA IREKITA”
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https://puntabegona.getxo.eus/eu/


Igeretxe
hotela

Igeretxe hotela Bilbotik 20 minutura baino ez, Bizkaiko

kostaldeko hondartzako lehen ilaran kokatzen den hotel

gutxietako bat da. Zenbait hamarkadatan bainuetxe izan zen,

eta gizarteak bertan zuen bere topaleku. Bizitako istorioak eta

xarma gaur egun 4 izarreko hotel honetan arnas daiteke, nahiz

eta oso-osorik eraberritu eta argiz bete.
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Ereagako kaia 3. 48992 Getxo

Tel.: +34 944 910 009

info@hotel-igeretxe.com

www.hotel-igeretxe.com

KONTAKTUA

TALDEENTZAKO AUKERAK

Konbentzioak, bilerak, aurkezpenak,

enpresa-bazkariak, sariak ematea.

22 gela ditu.

3 areto eta bi galeria 300 pertsona

arteko bilerak antolatzeko. Hiru

proposamen gastronomiko: haragi eta

arrainen erretegia; galeria eguneko

menu eta mokaduekin; eta

begiratokia, asteburuetan

kontzertuekin eta janari asiar eta

japoniarrarekin.

Zure ekitaldi edo ospakizuneko

xehetasun guztiak behar bezala

antolatzen lagunduko dizu.

GETXO INSIDERRA

Nagore

4* HOTELA ITSASOARI BEGIRA

mailto:info@hotel-igeretxe.com
https://www.hotel-igeretxe.com/


Acero Surf 
Eskola

Getxo-Sopelan kokatzen dira, metroz, autobusez edo autoz

Bilbotik ordu erdira. Barinatxeko hondartza eta bere “flysch”

motako arrokak itsaslabar malkartsuen ingurune harrigarrian

kokatzen dira.

Urteko egun guztietan prest, maila eta adin guztietarako.
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Barinatxe hondartza. 48600 Sopela

Tel.: +34 637 510 129

acerosurfeskola@gmail.com

www.acerosurfeskola.com

KONTAKTUA

JARDUERAK TALDEETAN
Neurrira klase partikularrak eta

taldeentzat.

Trebakuntza-ikastaroak, coaching

pertsonala eta taldekoa, lehiaketarako

entrenamendua, Eneko Acerok

gidatutako irteerak, suft tripak toki

zoragarrietara, olatu bikainekin eta

Eneko Acerok aholkatuta.

"Hiru anai gara: Iker, Eneko eta Kepa.

Guretzat oso txikitatik surfa izan da

kirola, dibertimendua, osasuna,

askatasuna, ohituretatik

deskonektatzea, guztiaz ahaztea,

itsasoarekin eta naturarekin gustura

sentitzea eta olatuetan irristatzea”.

GETXO INSIDERRA

Eneko

SURFINGA EUSKADIKO KOSTALDEAN

mailto:acerosurfeskola@gmail.com
https://www.acerosurfeskola.com/copia-de-home


La Ola Getxo
Jatetxea eta ekitaldiak

La Ola Getxok itsasoaren bista ikusgarriak ditu, pribilegiozko

kokapenaz, diseinuaz eta erosotasunaz gain, beraz, aukera

paregabea da ekitaldi-mota guztiak egiteko. Enpresa-bilerak,

merkataritza-aurkezpenak, urtemugak, jaunartzeak, bataioak,

ezkontza aurrekoak eta ostekoak, opariak, taldeen janariak eta

afariak, karaokea, etab. egiten dira, laburbilduz, ospatu nahi

duzun guztia.
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Ereagako kaia 14. 48992 Getxo

Tel.: +34 944 606 722

laolagetxo@gmail.com

www.laolagetxo.com

KONTAKTUA

TALDEENTZAKO AUKERAK

5 eremu desberdin ditu honako

gaitasun hauekin:

Jatetxea: 80 pertsona. 

Taberna-kafetegia: 40 pertsona.

Lounge aretoa: gehienez 200 

pertsona. 

Terraza eta terraza estalia: gehienez 

25 pertsona.

“Ikusten duzuen bezala, eremu honek

bistak, terraza eta kafetegia ditu, eta

aukera mugaezinak ematen dizkie

ekitaldiei, taldeei, qigong-, pintura-

edo antzerki-klaseei!”.

GETXO INSIDERRA

Diego

OLATUAREN GAILURREAN

mailto:laolagetxo@gmail.com
http://www.laolagetxo.com/
https://www.laolagetxo.com/5-espacios-diferentes/


Geotxiki

Geologiarekin eta naturarekin lotutako ikerketa, hedapena eta

aisialdia.
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Tel.: +34 677 170 921

geotxiki@hotmail.com

www.geotxiki.com

KONTAKTUA

JARDUERAK TALDEETAN

Txangoak eta tailerrak egiten dira,

edukiak partaideen behar eta

ezaugarrietara egokitu ostean.

Ibilbideak Getxo eta Sopelako

flyschean zehar.

Hizkuntzak: gaztelania eta euskara.

Biak geologoak dira, eta naturarekin

zerikusia duten aisialdiko jarduerak

ikertu, zabaldu eta antolatzen dituzte.

Bidean aurkitzen duzuen ia harri

bakoitzaren historia konta dezakete.

GETXO INSIDERRAK

Amaia eta Aintzane

MURGILDU LURRAREN HISTORIAN

mailto:geotxiki@hotmail.com
http://www.geotxiki.com/


Itxas Bide
taberna

Hondartza utzi, eta etenaldi bat egingo dugu bidean

arrantzaleen eta itsas langileen etxe ohietako baten etxabeko

tabernaren batean sartzeko. Ezin dugu Portu Zaharra utzi

Rakelen Idiazabal gaztako kroketak dastatu gabe.

6

Ereagako kaia 20. 48991 Getxo

Tel.: +34 944 911 987

rakigcrakigc@gmail.com

Facebook Itxasbide

KONTAKTUA

TALDEENTZAKO AUKERAK

Portu Zaharreko edozein pintxo-

ibilbidetan topaketa-gunea da bere

espezialitateak dastatzeko: ahutz-

erruloa, foiea eta sagar

karamelizatua, hegaluzearen eta

tomatearen “poztasun” triangelua,

gildak... eta kroketak.

Bere amaren errezetari eutsi dio. Bere

bexamelaren sekretua da denbora eta

maitasuna ematea, bizitzako beste

alor batzuetan bezala. Halaber,

gainerako osagaiak hautatzen ditu,

eta ardoen karta bikaina eskaintzen

du.

GETXO INSIDERRA

Rakel

ARRANTZALEEN BABESLEKUA

mailto:rakigcrakigc@gmail.com
https://es-es.facebook.com/itxasbide.taberna


ITSASLABARREN
INGURUAN

PIZGARRIAK JARDUERAK EKITALDIAK BILERAK

MICE BALIABIDEAK BENETAKO AUKERAK NAHI 

DITUZTEN ENPRESENTZAT



Istorioak
kontatzera goaz

Horrela bizi gara Getxon, arroka, harea eta itsaso artean.

Hasi eguna Ainararekin (Reikiaiumi), eta arnastu olatuak, bai

eta sentitu olatu horien energia ere. Bien bitartean, gure

gorputzaren eta buruaren arteko oreka aurkitzen lagunduko

digu chi kung mugimenduei esker.

Ondoren, ikasi Imanol Loizagarekin (maratoian, senior

kategoriako Espainiako txapelduna) behar bezala luzatzen

eta bizi zuzenean enpresa taldeentzat bere entrenamendu-

metodoaren emaitza harrigarriak.

Ezagutu itsaslabarren magia Imanolen (Ekobideak) edo

Amaiaren (Geotxiki) eskutik. Topatu altxorraren mapa

erabilita Getxoko flycharen urrezko azazkala, gerora,

itsaslabarrean kontzertu pribatu baten bidez ospatzeko;

erakargarri izango dituzu txingarraren usaina eta suaren

beroa, Wisok eta bere lantaldeak Fangalokan arte osoz

presatzen baitituzte.

https://www.reikiaiumi.com/
https://www.imanoloizaga.com/
https://eu.ekobideak.com/
https://www.geotxiki.com/
https://www.fangalokaexperience.com/


Bi kokapen urrunenen artean

gehienez 1 km.

GETXO INSIDERRAKDistantzia
laburrak

Getxok oso eremu trinkoan guztia eskaintzen du.

Programan parte hartzen duten Getxo Insiderrak

mapan kokatzen dira.

BETI HURBIL



Reikiaiumi

Reikiaiumik berezitasun bat du: jende ororentzat modu atsegin

eta irisgarrian osasuna zaintzean oinarritutako jarduera eta

pentsamoldea hurbiltzen dituela. Denbora laburrean buruko

jarrera aldatzeko aukera da, eta berehala hauteman daitezke

onura fisikoak.

1

Arrigunagako jaispidea 26. 48993 Getxo

Tel.: +34 610 268 858

ainara@reikiaiumi.com

www.reikiaiumi.com

KONTAKTUA

JARDUERAK TALDEETAN

Qigongeko klasea.

Gai pertsonalizatuak.

Erlaxazioarekin eta/edo

meditazioarekin konbinatzea.

Getxoko aire zabaleko eremuetan eta

barrualdean jarduerak (galdetu).

Kokapenaren araberako edukierak.

“Zorte handia dut, nire zaletasun bat

lan bihurtu baitut. Gozatzen dut

qigonga egiten; nirekin dauden

pertsonek hautematen dute, eta

horrek energia sortzen du partaide

guztiak kutsatzeko eta, beraz,

ororentzat onuragarria da”.

GETXO INSIDERRA

Ainara

ZAINDU ZURE OSASUNA

mailto:ainara@reikiaiumi.com
http://www.reikiaiumi.com/


Loizaga Prest
running entrenatzailea

Runningak osasunerako onura handiak ditu: oreka

mantentzeko modua eta Getxon egiten baduzu, gainera,

naturaz eta itsasoaz gozatzeko aukera izango duzu.

2

ItsasHub-Getxoko Kirol Portua

48990 Getxo

Tel.: +34 606 336 121

imanol@loizagaprest.com

www.imanoloizaga.com

KONTAKTUA

JARDUERAK TALDEETAN

Entrenamendu pertsonala, taldeetan

eta running tourrak.

Kirol-aholkularitza.

Hitzaldiak, ponentziak eta

prestakuntza: “Osasuna eta kirol

erronkak”

“Maratoian entrenatzailea eta

Espainiako txapelduna naiz

beteranoen kategorian. Gustuko dut

maila guztietako runnerrak, helburu

desberdinak dituztenak, beren

ametsak lortzen laguntzea”.

GETXO INSIDERRA

Imanol

HARTU FORMA GETXO EZAGUTZEN

mailto:imanol@loizagaprest.com
http://www.imanoloizaga.com/


Ekobideak

Bizkaiko kooperatiba da geoturismoaren eta ingurumen-

hezkuntzaren bitartez ondare geologikoa eta geodibertsitatea

sustatzeko. Bere zeregina da jendeari eta bisitariei Getxoko

naturagunea aditzera ematea, baina bestelako moduan eta hari

konektatuta.

3

Zitek, Errektoretzaren eraikina - beheko 

solairua; 5 mod.

Sarriena auzoa z.g. 48540 Leioa

Tel.: +34 688 627 242 / +34 666 857 761

ekobideak@gmail.com

www.ekobideak.com

KONTAKTUA

JARDUERAK TALDEETAN

6-25 lagunen ibilbide geologikoak.

Basoko bainuak 6-14 lagunentzat.

“Adituak izateaz gain, geologiaren

zaleak gara, eta asko gustatzen zaigu

gure zientziaren edertasunak

zabaltzea. Horri Bizkaiko

geodibertsitate izugarria eransten

badiogu, produktu turistiko berritzailea

eskaintzeko gai gara”.

GETXO INSIDERRAK

Barbara eta Imanol

ONDARE GEOLOGIKOA

mailto:kwww.ekobideak@gmail.com
https://eu.ekobideak.com/


Geotxiki

Geologiarekin eta naturarekin lotutako ikerketa, hedapena eta

aisialdia.

4

Tel.: +34 677 170 921

geotxiki@hotmail.com

www.geotxiki.com

KONTAKTUA

JARDUERAK TALDEETAN

Txangoak eta tailerrak egiten dira,

edukiak partaideen behar eta

ezaugarrietara egokitu ostean.

Ibilbideak Getxo eta Sopelako

flyschean zehar.

Hizkuntzak: gaztelania eta euskara.

Biak geologoak dira, eta naturarekin

zerikusia duten aisialdiko jarduerak

ikertu, zabaldu eta antolatzen dituzte.

Bidean aurkitzen duzuen ia harri

bakoitzaren historia konta dezakete.

GETXO INSIDERRAK

Amaia eta Aintzane

MURGILDU LURRAREN HISTORIAN

mailto:geotxiki@hotmail.com
http://www.geotxiki.com/


Fangaloka 
Experience

Getxon itsasoaz eta inguruneaz gozatzeko modu asko daude.

Fangalokan jakitun dira, eta egunero bizi dute itsasoaren

alboan dibertimendua, jarduera, askatasuna, gastronomia eta

giro ona bilatzen duten horiekin. Kirolaz, aisialdiaz eta

lasaitasunaz gozatzeko eremua.
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Zientoetxe 70; Andra Mari. 48993 Getxo

Tel.: +34 627 632 103

info@fangalokastyle.com

www.fangalokaexperience.com

KONTAKTUA

JARDUERAK TALDEETAN

Turismo aktiboa: SUP, surf eta

parapenteko jarduerak.

Gastronomia: menuak txingarretan

erretakoekin, pintxoekin eta

dastatzeekin.

Ekitaldietarako ideiak: kontzertuak,

pop up azokak.

Kostalde eta kontinente asko arakatu

dituzte bere lantaldearekin batera

eremuan proposamen paregabea

itxuratzeko. Zintzoak izateaz gain,

ideia eta proiektuen iturri amaigabea

dira.

GETXO INSIDERRAK

Wiso eta Pablo

DIBERTIMENDUA URETAN ETA ZAPOREA 

TXINGARRETAN  

https://fangalokaexperience.com/


ENERGIA 
HUTSA

PIZGARRIAK JARDUERAK EKITALDIAK BILERAK

MICE BALIABIDEAK BENETAKO AUKERAK NAHI 

DITUZTEN ENPRESENTZAT



Istorioak
kontatzera goaz

Horixe da proposatzen dizugun inguru hau ezagutzean

sentitzen dena.

Arrigunaga ingurua leku oso berezia da, eta kirol jarduerak,

ongizatea eta gastronomia batzen dira bertan. Hori guztia,

Algortako erdigunetik eta Getxoko Muxikebarri Kongresuen

Zentrotik oso hurbil.

Hunkitu Idoiarekin eta Neskate Eskola bere skate

eskolarekin. Arnasteko, oinak hondarrean dituzula, egin tai ji

eta meditazioa Espacio Zen Contemporáneoko Sofiarekin.

Begiratu etorkizunari Muxikebarritik; erabilera anitzeko

eraikina da musika eta dantzarako; haritzez eta beiraz

egindako eremua, 800 lagunentzako auditoriumarekin.

Jardunaldia amaitzeko zenbait gune lasai dituzu, esaterako,

Layback. Ramónek menu osasungarria sortzen du, eta km0-

ko produktuei esker, kulturak batzen ditu. Y el Iluna tabernan,

ordea, ezin daiteke Virginiaren arrautzopil superrak eta

gildak hartu gabe joan.

Aukera ugari itsasoaren ondoan, oinez 30’ baino gutxiagoan

osatu daitekeena. Getxo Insiderren mundua.

https://www.getxo.eus/eu/servicios/publicaciones/muxikebarri
https://skateskola.com/
https://www.ezcikigai.com/
https://www.facebook.com/Layback-Arrigunaga-507249959470929/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057563683563


Bi kokapen urrunenen artean

gehienez 700 m.

GETXO INSIDERRAKDistantzia
laburrak

Getxok oso eremu trinkoan guztia eskaintzen du.

Programan parte hartzen duten Getxo Insiderrak

mapan kokatzen dira.

BETI HURBIL



Muxikebarri

Muxikebarri Algortako hirigunean arte, kultura eta

biltzarretarako gunea da. Eraikin moderno hau toki paregabe

bihurtzen dute haritzak, beirak, abangoardiako ekipamenduak

Europan eta “banbalinen” artean egotearen sentipenak.

1

Basagoiti hiribidea 77. 48991 Getxo

Tel.: +34 944 660 123

Muxikebarri webgunea

KONTAKTUA

TALDEENTZAKO AUKERAK

Hiru auditorium, erabilera anitzeko

hitzaldien aretoa, feria, biltzar,

erakusketa, etab. egiteko atariak,

jatetxe bat eta lau edaritegi ditu.

Guztira aldi berean erabil daitezkeen

1.300 eserleku ditu; izan ere, aretoek

aldi berean hainbat jarduera egitea

ahalbidetzen dute:

Ereaga aretoa(auditorium nagusia):

782 eserleku.

Arrigunaga aretoa (erabilera anitzeko

aretoa). 266 eserleku barneragarri ditu.

Automatikoki gordetzen dira, zutik 769

lagunentzako espazio gardena uzteko.

Areeta aretoa: 218 eserleku.

Gorrondatxe aretoa (erabilera anitzak):

60 lagunentzako edukiera.ARTEA, KULTURA ETA BILTZARRAK; TRADIZIOA ETA 

MODERNOTASUNA

https://www.getxo.eus/eu/servicios/publicaciones/muxikebarri


Neskate
Eskola

Eskola hau emakumeengan kirol hau sustatzeko eta

skateboardari lotutako edozein jarduera antolatzeko sortu zen.

2

Arrigunagako jaispidea 25

48993 Getxo

Tel.: +34 649 932 284

lakantera@skateskola.com

www.skateskola.com

KONTAKTUA

JARDUERAK TALDEETAN
Skateko klaseak: Skaterako

hastapen-ikastaroa eta teknifikazio-

ikastaroa.

Klase partikularrak neurrira.

Ekitaldiak, inaugurazioak, lehiaketak,

etab.

Out/indoor entrenatzeko hainbat toki.

Eskolak ezinbesteko materiala du

(kaskoak, skateak eta babesak).

Idoiak eta Kantera Skate Eskolako

bere anaiak bizitza osoa daramate

oholtzaren gainean.

GETXO INSIDERRA

Idoia

BIZKAIAN ZEHAR ESKATEAREKIN

mailto:lakantera@skateskola.com
http://www.skateskola.com/


Espacio Zen 
Contemporáneo

La Galeako itsaslabarren eta Arrigunagako hondartzaren

aldamenean, espazio bat ageri da “harmoniarako”, non “gizakia

harmonian mantentzeko ondasun fisiko, psikologiko, sozial eta

espiritual gisa hartuta” erabateko osasuna sustatzen den.

3

Maidagan kalea 4. 48993 Getxo

Tel.: +34 944 609 802

espaciozenbilbao@gmail.com

www.ezcikigai.com

KONTAKTUA

JARDUERAK TALDEETAN

Chi-Kung, tai ji, meditazio ikastaroak.

Arte japoniarrak: Tearen erritua,

Ikebana.

Haurrentzako Tai Ji eta Kung Fua.

Sofiak Psikologia ikasi zuen:

Taldeetako Psikologian masterra,

ITKan prestakuntza eta Tai Ji eta

zenbait diziplinetan eskolako tituluak

lortu ditu.

GETXO INSIDERRA

Sofía

OREKA ETA ENERGIA ITSASOAREN ALDAMENEAN

mailto:espaciozenbilbao@gmail.com
http://www.ezcikigai.com/


Layback & 
Ilunabar

Arrigunagako hondartzan, skateko pistetan, tai ji eginez eta

itsaslabarretan zehar paseatuz edo korrika goiza eman

ondoren, terraza haietan indarberritzeko platerak eta anoak

dastatuko dituzu.

4

Tamarindo kalea 8. 48993 Getxo

Tel.: +34 944 741 382

ramondamborena@yahoo.es

Facebook Layback

KONTAKTUA

TALDEENTZAKO AUKERAK
Layback: Barruan 20 lagun eta

terrazan 24 sartzen dira.

Cevicheak, oso konbinazio bereziko

pizzak, krepeak, entsaladak,

irabiatuak eta izozki artisauak.

Ilunabar: barruan 15 pertsona eta

terrazan 24 pertsona sartzen dira.

Pintxo ugari, anoak, arrautzopilak eta

hanburgesak.

Ramón: surflaria eta Arrigunagan

Layback tabernako motorra.

Virginia: itsasoaren eta “savoir

vivreren” zalea.

GETXO INSIDERRAK

Ramón eta Virginia

TERRAZAK ARRIGUNAGAN

mailto:ramondamborena@yahoo.es
https://www.facebook.com/Layback-Arrigunaga-507249959470929/


GOURMET
ERRONKA

PIZGARRIAK JARDUERAK EKITALDIAK BILERAK

MICE BALIABIDEAK BENETAKO AUKERAK NAHI 

DITUZTEN ENPRESENTZAT



Istorioak
kontatzera goaz

Gozatu Getxoko gastronomia anitzaz:

Bermuta edo artisau garagardoa, zein duzu nahiago?

Baliteke Mónicak eta Jorgek zalantza argitzea. Mónicarekin,

bere Algortako Barmutekan, bermut artisauak ezagutuko

dituzu, zenbait ezkontza perfekturekin batera. Jorgek

gustuko garagardo artisau berria aukeratzen lagunduko

dizu, eta etxeko janaria gehituko dio, Txinuk Beertoki

tabernan.

Solasaldi baten ondoren edo jardueren artean

indarberritzeko, ausartzen zara Gonzaloren muskuiluekin

edo lanpernen anoarekin Eskarra tabernan? Ez dira faltako

pintxoak Kantauri itsasoari begira Satistegi tabernan José

Luisi esker eta amaitzeko, 1863ko baserriaren terraza

Tellagorri jatetxean. Han, txingarrak eta gure aurrean

prestatzen duten haragiak liluratuta, topa egin ahalko duzu

gin tonicarekin, Álvarok goxoki prestatu ostean. On egin!

https://www.facebook.com/labarmuteka.dealgorta
https://txinuk.com/
https://www.facebook.com/mariscoseskarra/
https://www.facebook.com/satistegi/
https://restaurantetellagorri.com/


Bi kokapen urrunenen artean

gehienez 500 m.

GETXO INSIDERRAKDistantzia
laburrak

Getxok oso eremu trinkoan guztia eskaintzen du.

Programan parte hartzen duten Getxo Insiderrak

mapan kokatzen dira.

BETI HURBIL



La Barmuteka 
taberna 

Bermutak: aperitiborako aukerarik gustukoenetako bat, gero

eta jarraitzaile gehiago dituena. Maisu bakoitzak bere errezeta

du, eta hemen 3 barietate aurkituko dituzu, Mónicaren

adierazpenak bereziki jarraituta. Halaber, berak bertan

aukeratzen ditu tokiko produktuak, hala nola gazta, hegaluzea

edo lukainka, ezkontza ezin hobea izan dadin.

1

Amezti kalea 10. 48991 Getxo

Tel.: +34 946 566 190

La Barmuteka Facebook

KONTAKTUA

TALDEENTZAKO AUKERAK

Bermut artisauak dastatzea, bertako

produktu eta mokaduekin batera, 8

lagunetik aurrerako taldeentzat.

Harro dago bere sormenez,

bermuterako errezeta esklusiboez eta

Getxoko mokadu paregabeez. Eta,

batez ere, gazta urdinez, bere familiak

eskuz egiten baitu eta zenbait sari

irabazi baititu.

GETXO INSIDERRA

Mónica

BERMUT ARTISAUAK

https://www.facebook.com/labarmuteka.dealgorta


Txinuk Beertoki
taberna-jatetxea 

Bere espezializazioa garagardo artisauak dira, eta 12

garagardo-txorrota ditu. Botilen karta ere zabala da, eta tokiko

nahiz nazioarteko garagardo-enpresa onenenak ageri dira. Era

berean, gosaldu, bazkaldu eta afaldu daiteke, “nachoei” eta

etxeko hanburgesei esker. Saritzeko moduak azken horiek!

2

Euskal Herria kalea 2. 48991 Getxo

Tel.: +34 946 413 028

txinuk@txinuk.com

www.txinuk.com

KONTAKTUA

TALDEENTZAKO AUKERAK

Garagardo artisauarekin zerikusia

duten dastaketak eta ekitaldiak maila

guztietarako.

Ezkontza-dastaketak.

Festak eta ekitaldiak neurrira.

Motorra da Aitor lagun eta

bazkidearekin batera. Ekintzailea

denez, beti tokiko garagardo artisau

berrien eta nazioarteko

erreferentziarik onenen bila dabil.

Gainera, “egilearen” hanburgesa

berriak sortzen dihardu,

ekitaldietarako ideia berriak

itxuratzeaz gain.

GETXO INSIDERRA

Jorge

GARAGARDO ARTISAUAREN PARADISUA

mailto:txinuk@txinuk.com
https://txinuk.com/


Satistegi
taberna-jatetxea

Algortako beste klasiko bat Satistegiko plaza jendetsuan.

Leihoetatik belaontzien eta itsas bidaietako ontzien joan-

etorriak ikus ditzakegu Abra gurutzatzen dutenean, pintxoen

barra zoragarriaz edo haragi eta arrain erreen menuaz

gozatzen ari garen bitartean.

3

Algortako etorbidea 51. 48991 Getxo

Tel.: +34 944 362 858 / +34 944 910 910

infosatistegi@gmail.com

Satistegi Facebook

KONTAKTUA

TALDEENTZAKO AUKERAK

Eguneko menuak eta neurrira

egindakoak 25 lagunentzako jantoki

batean.

Itsasoa eta “bertakoen” eguneroko

ohiturak bistatik kendu gabe,

eguzkipean aperitibo edo kafe

perfektua hartzeko terraza.

Bere zeregina da ardoen eta errezeta

tradizionalez egindako pintxoen

aukera ematea, bakailaoa pil-pilean,

eta menuak jankide zorrotzenentzat.

GETXO INSIDERRA

José Luis

PINTXOAK BISTEKIN

mailto:infosatistegi@gmail.com
https://www.facebook.com/satistegi/


Eskarra 
taberna

Eskarra taberna itsaskitegia da, “auzokideei” zerbitzu hurbila

emateko. Lagunen eta lagun-taldeen topalekua da, ardo eta

garagardoekin aukeraketaren laguntzaz itsasotik iritsi berriak

diren itsaskien anoak hartzeko.

4

Torrene kalea 1. 48991 Getxo

Tel.: +34 688 776 003

eskarrataberna@gmail.com

Eskarra Facebook

KONTAKTUA

TALDEENTZAKO AUKERAK

Anoak honako osagai batekin:

muskuiluak, datilak, lanpernak, arrain-

broxetak, karrakelak, nekorak eta

“eskarrak” (portu zaharretik eskaileran

behera ekarritakoak). Toki paregabea

“Getxoko ibilbide gastronomikoan”.

Itsas giroko itsaskitegi honen

kapitaina da, eta irribarrez eta itsaso

zaporez betetako anoez bere lagunak

hartzen ditu, bai eta bere lagunen

lagunak ere, guztiak berriz itzultzeko.

GETXO INSIDERRA

Gonzalo

ITSAS ZAPOREA

mailto:eskarrataberna@gmail.com
https://www.facebook.com/mariscoseskarra/


Tellagorri 
jatetxea 

Askorentzat erreferentziazko lokala da Algortan. 1863ko

baserri ederrean (ondare historiko artistikoa) kokatuta dago.

Bitan eraberritu dute azken joeren arabera apaintzeko.

5

Algortako etorbidea 55; Tellagorri plaza,

48991 Getxo

Tel.: +34 944 913 969

algor80_@hotmail.com

www.restaurantetellagorri.com

KONTAKTUA

TALDEENTZAKO AUKERAK

Beheko solairuan taberna eta terraza

daude, besteak beste, pintxoez,

anoez, txibierroez, haragi erreez,

labean egindako nachoez gozatzeko

eta, gainera, koktelak, mojitoak eta

premium konbinatuak ematen dituzte.

Goiko solairuan jantokia aurki daiteke

40 lagunentzat eta jantoki pribatu bat

8-9 pertsonentzat.

Bihotzez ostalaria eta Algortaren

zalea. Anfitrioi ezin hobea da, badaki

nola lortu gehieneko kalitatea eta

traturik onena etxean sentitzeko.

GETXO INSIDERRA

Álvaro

OSTALARITZAN TRADIZIOA

mailto:algor80_@hotmail.com
http://www.restaurantetellagorri.com/


GUZTIAK
ONTZIRA!

PIZGARRIAK JARDUERAK EKITALDIAK BILERAK

MICE BALIABIDEAK BENETAKO AUKERAK NAHI 

DITUZTEN ENPRESENTZAT



Istorioak
kontatzera goaz

Desafio bat bota nahi diozu zure taldeari Getxoko Abrako

badian zehar estropada batean edo lasai-lasai zeharkaldia

egin nahi duzu Bilbo Handia itsasadarretik ezagutzeko?

Antolatu mota guztietako ekitaldiak belaontzien Errege

Koparen lehen estropada antolatu zen tokian, hain zuzen,

Abrako Itsas Klubean. Aretoek aukera desberdinak

eskaintzen dituzte eta kapitainen taldeak J80etan estropada

antolatuko dute. Isabel arduratuko da guztiaz.

Abentura gustuagoko duzue? Unai Basurkok (Pakea Getxo

Bela Eskola) Pakea Bizkaian nabigatzaile bakarti modura

izandako esperientzia partekatuko du, eta pizgarrietarako

coachinga nahiz prestaketak emango ditu.

Edo, agian, nahiago duzu zeharkaldia eta estropada

konbinatu. Halakoetan, Getxo Insider batzuk (Marmitako

Sailing; Polaris Nautika Eskola; Náutica Galea; 2 Millas

Eskola; besteak beste) elkartzen dira zure taldeak eskatzen

duena itxuratzeko. Aurkezten dizkizugun programetan aurki

ditzakezu. Bestela, kontsulta iezaguzu. Zeharkaldi on!

https://pakeagetxobelaeskola.com/
https://marmitakosailing.com/eu/
http://www.polariseskola.eus/
http://www.nauticagalea.com/
https://www.2millas.com/


Bi kokapen urrunenen artean

gehienez 2 km.

GETXO INSIDERRAKDistantzia
laburrak

Getxok oso eremu trinkoan guztia eskaintzen du.

Programan parte hartzen duten Getxo Insiderrak

mapan kokatzen dira.

BETI HURBIL



Pakea Getxo
Bela Eskola

Planeta guztian zehar “Pakea Bizkaia” Open 60 belaontzian

hainbat txapelketatan 80.000 miliatik gora nabigatu ondoren

eta ozeanoak nahiz Lurra miretsi ostean, hezkuntzarekin eta

nabigazioarekin zerikusia zuen proiektua ardaztea erabaki

zuten.

1

Arriluze eta Ibarra Markesaren kalea 3D

48992 Getxo

Tel.: +34 944 913 596

info@pakea.info

www.pakeabizkaia.com

KONTAKTUA

JARDUERAK TALDEETAN

Hitzaldiak, coachinga eta pizgarriak.

Neurrira egindako proposamenak

zure beharrei erreparatzeko.

Unai Basurko haurtzaroan hasi zen

nabigatzen eta, harrezkero, 500

estropada baino gehiagotan parte

hartu du eta 150.000 milia nautikotik

gora nabigatu ditu.

PAKEA proiektua 2004. urtean sortu

zen. Orduan, Unai Basurko,

belarekiko zaletasunak bultzatuta,

bere ametsa errealitate bihurtzen

tematu zen: belaontzian bera bakarrik

munduko bira egitea.

GETXO INSIDERRA

Unai

MUNDUKO BIRA BELAONTZIAN

mailto:info@pakea.info
http://www.pakeabizkaia.com/


Abrako Itsas Kluba

Abrako Itsas Kluba-Real Sporting Kluba Areetan dago. Bilboko

Abran gizarte- eta kirol-instalazio ederrak dira, eta ospakizun

handiak antolatzen mendetik gorako ibilbidea egin dute.

Bizkaian ekitaldi esklusiboak egiteko erreferente da, eta

itsasora zabaldutako 4.000 m2 ditu.

2

Zugatzarte etorbidea 11. 48930 Getxo

Tel.: +34 944 637 600

marketing@rcmarsc.es

www.rcmarsc.es

KONTAKTUA

JARDUERAK TALDEETAN

Aforoaren, formatuaren nahiz ekitaldi

motaren arabera konfiguratu

daitezkeen hainbat areto eta espazio

eskaintzen ditu. Azpimarratzekoa da

itsas areto diafano kristalduna 500

jankiderentzat. Abraren gainean

terraza panoramiko handia eta aire

zabalean, itsasoaren aldamenean,

Saltillo espazioa, karpa beduino

ikusgarri batekin babestu daitekeena.

Km0-ko produktuetan oinarrituta,

bertan prestatzen dute janaria.

Anfitrioia eta itsasoan nahiz kanpoan

edozein ekitaldi antolatzeko orduan

aditua.

GETXO INSIDERRA

Isabel

REAL SPORTING KLUBA

mailto:marketing@rcmarsc.es
http://www.rcmarsc.es/


Marmitako
Sailing

Bertako kapitainarekin Abrako badia ezagutuz gero egun

paregabeaz gozatuko dugu, are gehiago, hainbat itsasotan

gogortu bada eta gustuko baditu ondo jatea eta haren

sukaldaritza partekatzea. Belaontzian 12 lagun sartzen dira

(patroia barne), eta beste patroi batzuekin lankidetzan talde

handiak kudeatzeko gaitasuna dute.

3

Getxoko Kirol Portua, I Pantalana, 6

Amarradura.48991 Getxo

Tel.: +34 609 303 327

info@marmitakosailing.com

www.marmitakosailing.com

KONTAKTUA

JARDUERAK TALDEETAN
Estropadak eta tour gastronomikoak

neurrira (4 h).

Patroia barne, 12 lagunentzako

belaontzia da (200 pertsona

lankidetzan).

Donejakue bidea kostaldetik edo

itsaslabarrak inguratuz zeharkaldia

Donibane Lohizuneraino; ontzian jan

eta lo egiten, kostaldeko herriak

bisitatzen dira.

“Charterrak egiten ditut mundu osoan,

baina beti Getxora itzultzen naiz bere

nortasuna eta benekotasuna

mantentzen dituela ikusteko. Bertan

bizitzaz goza daiteke”.

GETXO INSIDERRA

Edorta

BELA, GASTRONOMIA ETA ROCK & ROLLA

mailto:info@marmitakosailing.com
https://marmitakosailing.com/eu/


Polaris Nautika 
Eskola

Bokazioko akademia nautiko familiarra, nabigazio-titulu guztiak

lortu eta itsasoan esperientziez gozatzeko.
Juan Bautista Zabala kalea 12 – 1.a 4.

bulegoa 48991 Getxo

Tel.: +34 654 131 091

nekane@polariseskola.eus

www.polariseskola.eus

KONTAKTUA

JARDUERAK TALDEETAN

Irteerak belaontzian:

Itsaslabarrak inguratuta, zeharkaldiak

Bilboko itsasadarrean zehar,

ilunabarra.

Irteerak yatean:

Ibilbidea Guggenheim Bilbao

Museora, Ibilbidea Barrikako

itsaslabarretara (flyscha).

Polarisen produktu izarra:

Ezagutu Bilboko itsasadarra

tituluarekin (nabigazio-lizentzia).

“Gustura partekatzen ditugu gure

ezagutzak, bai itsas mundukoak, bai

Getxoko naturaguneari dagozkionak.

Gure bereizgarria da Getxoko itsas

ingurunearen aldeko zaletasuna”.

GETXO INSIDERRAK

Nekane eta Héctor

ITSASOAREN ALDEKO ZALETASUNA

4

mailto:nekane@polariseskola.eus
http://www.polariseskola.eus/


Náutica
Galea

Kantauri itsasoan nabigatzearen esperientziaz gozatzea eta

itsasotik historia ezagutzea, Euskadiko orainaldia eta

etorkizuna Hori guztia egingo da proposamen gastronomiko

xumearekin batera bertako produktuei esker.

5

Abrako Kirol Portua - Arriluze eta Ibarra

Markesaren kalea 1. 48992 Getxo F81

Pantalana.

Tel.: +34 636 574 679

info@nauticagalea.com

www.nauticagalea.com

KONTAKTUA

JARDUERAK TALDEETAN
Irteerak 2,5 ordukoak, egun erdikoak,

egun osokoak, asteburukoak,

astekoak Asturiasera edo Frantziara.

Itsasadarrean zehar igoerak industria-

iragana eta Zorrotzaurren etorkizuna

azaltzeko, euskal produktu

gastronomikoak dastatzeaz gain.

Itsasontziaren edukiera: Ontzian 8

lagun, eta lo egin nahi izanez gero, 4.

“Gustuko dugu itsasoa eta poz-pozik

nabigatzen dugu. Guretzat

garrantzitsua da ontziratuta dauden

guztiak etxean sentitzea eta gozatzea.

Hori da gure helburua”.

GETXO INSIDERRA

Javier

NABIGATZEA – HISTORIA – EUSKAL GASTRONOMIA 

mailto:info@nauticagalea.com
http://www.nauticagalea.com/


2 Millas
Eskola

Aisiako ontziak alokatzeko enpresa eta aisiako titulazio nautiko

guztietarako akademia nautikoa, motor, bela nahiz irrati-

komunikazioetako simulagailuen zati teorikoa zein praktikoa

lantzeko.

Bertako langileek hogei urte baino gehiagoko esperientzia dute

sektorean; hala, kalitate-maila altuena bermatzen dugu

patroiei, bezeroarekiko tratuari, itsasontzien segurtasunari eta

lege-betekizunei dagokienez.

6

2 Millas Volans S.L.

C/ Villa de Plentzia, 30; local 15

48930 Getxo

info@2millas.com

Tel: +34 676 581 763

www.2millas.com

KONTAKTUA

JARDUERAK TALDEETAN

Urpeko bataioak.

Bela gurutzaldien hastapena.

Urtebetetzeak eta urteurrenak.

Eivissar jaiak.

Team Building lantzeko ariketak: 

estropadak eta enpresako ekitaldiak.

“Santurtzin jaioa, itsasoarekiko grina 

Portugaleteko eskola nautikoa bisitatu 

ostean sortu zitzaidan, non itsasontzi-

kapitaina izateko matrikulatu 

bainintzen. Eta hemen jarraitzen dut, 

merkataritzako itsasontzi handiak 

baino itsasontzi txikiagoekin aritzen 

naiz orain, baina ilusio berberarekin.”

GETXO INSIDERRA

David

ILUSIOZ GAINEZKA BELAN NABIGATZEN

https://www.2millas.com/


BURUA,
GORPUTZA 
ETA...
ZAPORTEA

PIZGARRIAK JARDUERAK EKITALDIAK BILERAK

MICE BALIABIDEAK BENETAKO AUKERAK NAHI 

DITUZTEN ENPRESENTZAT



Istorioak
kontatzera goaz

Distantzia laburretako aukeraz betetako goiza bizi izateko

gonbita luzatu nahi dizugu.

Josuk (Caminar en Silencio) gidatuko gaitu Bolueko hezegunean

barrena, eta “Baso bainuak” japoniar metodologiarekin

hipnotizatuko gaitu hirigunetik hurbil dagoen gune honetan bizi

diren 58 hegazti espezie baino gehiago entzuten ditugun

bitartean.

Han bertan ezagutuko ditugu kirol-jardueretarako Fadurak

ematen dituen aukerak. Hala, taldeentzat edozein erronka

itxuratu ahalko dugu. Oraindik instalazio horietan egin zen

munduko sokatira txapelketaren zirrarak sentitzen dira.

Bi aukera gastronomiko interesgarrirekin amaituko dugu: batean

ogi egin berriak eskaintzen duen usainaren bidea jarraitu beharko

dugu jauregiaren itxura duen hoteleraino: Artaza hotela.

Bertan Joseba zuzendariak hartuko gaitu, menu berezia

eskaintzeko. Horretarako, baratzeko, tradizioko eta sasoiko

produktura joko du. Bestean bertako sukaldaritza tradizionala

dastatuko dugu Borda erretegian. Hartan Kotskak harrituko gaitu

txingarretan neurrira egindako menua ateratzen digunean.

Aukeraketa zaila, ezta?

https://caminarensilencio.wordpress.com/
https://www.getxo.eus/eu/getxo-kirolak/instalaciones-y-contacto/fadura/fadura
https://hotelartaza.com/
https://www.asadorborda.com/


Bi kokapen urrunenen artean

gehienez 2,5 km.

GETXO INSIDERRAKDistantzia
laburrak

Getxok oso eremu trinkoan guztia eskaintzen du.

Programan parte hartzen duten Getxo Insiderrak

mapan kokatzen dira.

BETI HURBIL



Fadurako
kiroldegia 

Fadurako kirol guneak 360.000 metro karratu ditu Getxo

udalerrian kirolean jarduteko eta ongizatea sortzeko. Eskepean

instalazioak alokatzea (futbol-zelaiak, belar-hockeyrako zelaia,

erabilera anitzeko barrutia, belodromoa, teniseko eta padeleko pista

estaliak eta aire zabalekoak, atletismoko pistak, igerileku estaliak eta

aire zabalekoak, kirol-kantxak, erabilera anitzeko aretoak,

pilotalekuak, demalekuak).

1

Makaleta etorbidea z.g. 48992 Getxo

ilacruz@getxo.eus (jarduerak)

avidal@getxo.eus (instalazioak)

Fadura

KONTAKTUA

JARDUERAK TALDEETAN

Instalazioen alokairua.

Klubekin kirol-probak antolatzea:

atletismoa, futbola... kontsultatzeke).

Areto nagusia 250 pertsonentzat.

Biek kirola eta Getxo DNAn daramate.

GETXO INSIDERRAK

Ibon eta Alberto

KIROL-HIRIA

https://www.getxo.eus/eu/getxo-kirolak/instalaciones-y-contacto/fadura


Borda
erretegia

Giro tradizionala eta adeitsua Fadurako kirol gunetik metro

gutxi batzuetara. Sukaldaritza tradizionala eta km0-ko sasoiko

produktua zaporez betetako plateretarako.

2

Akazia kalea 31. 48992 Getxo

Tel.: +34 946 126 999

borda@asadorborda.com

www.asadorborda.com

KONTAKTUA

JARDUERAK TALDEETAN

Bordaren proposamenari esker,

produktuak, plateren tamainak eta

dastatzeko modua hautatzean

malgutasuna ematen da.

Menuak neurrira, karta edo

partekatzeko erdira ateratzeko

platerak, zuk erabaki.

.

Anfitrioi handia, etxean sentiarazten

duena, eta seguru Getxoko

baratzeetako produkturik onenez,

kalitate handiko haragi, arrain eta

itsaskiez eta txingarraren zapore

zainduaz gozatuko duzula.

GETXO INSIDERRA

Kotska

TXINGARRAREN ZAPOREA 

mailto:borda@asadorborda.com
http://www.asadorborda.com/


Caminar
En silencio

Badakizu zer den Naturako Baino bat? Natur giroan

murgiltzeko esperientzia da zentzumenak esnatze aldera.

Ikusi, entzun, usaindu, ukitu... behar da, lehenengo aldia balitz

bezala. Moteltasunaren esperientzia bat da, orainaldia peto-

peto bizitzeko eta ongizatea lortzeko, estresa gutxitzeko, gure

pentsamendua berritzeko eta eguneroko bizitzarako

jarraibideak emateko.

3

La Sota auzoa 27. 48190 Sopuerta

Tel.: +34 680 253 354

caminarensilencio@gmail.com

www.caminarensilencio.wordpress.com

KONTAKTUA

JARDUERAK TALDEETAN

Iraupena: 1-3 ordu.

6-12 laguneko taldeak.

Norberaren nolakotasunak eta beste 

pertsona batzuetan ezagutuko dira.

"Alpinista beteranoa eta Basoko

Bainuen (shinrin-yoku) gida naiz, eta

nire esperientzia eskaintzen dut:

naturaren izaera sendatzailea. Beste

batzuei gidatzeagatik etengabe

ezagutzen ditut eta hurbiltzen nahiz

gauzen funtsera”.

GETXO INSIDERRA

Josu

BIDEAZ GOZATZEN

mailto:caminarensilencio@gmail.com
http://www.caminarensilencio.wordpress.com/


Artaza 
hotela

Getxoko bihotzean hotela inguratzen zuhaizti ederra ageri da,

Bilboko aireportutik 15 minutura, eta hondartzatik eta metrotik

oinez 10 minutura. J.M. Smith arkitektoak egin zuen, XX.

mendearen hasieran gogokoena baitzen.

Gela argitsuak eta espazio zabala negozio-bidaiariak, bikoteak

edo familiak hartzeko.

4

Makaleta etorbidea 12. 48992 Getxo

Tel.: +34 944 912 852

hotelartaza@hotelartaza.com

www.hotelartaza.com

KONTAKTUA

TALDEENTZAKO AUKERAK

12 gela argitsu, 2020an eraberritu

ondoren.

Jatetxea eguneko menuarekin eta

kartarekin, modulagarria da gehienez

185 lagun sartzeko.

Terraza parkearen ondoan eta jantoki

pribatua.

10.000 metro karratu lorategi.

Doako 100 aparkaleku.

Bere ardurapean dago egonaldian

guztiak ezin hobeki funtzionatzea eta

tratu nahiz zerbitzu hurbila jasotzea

eta, noski, bere lantegiko ogi

artisaurik gabe ez gelditzea.

Getxo INSIDERRA

Joseba

DOTORETASUN BERDEA 

mailto:hotelartaza@hotelartaza.com
http://www.hotelartaza.com/


BILERAK,
EROSKETAK 
ETA 
KM0-ko 
ZAPOREAK

PIZGARRIAK JARDUERAK EKITALDIAK BILERAK

MICE BALIABIDEAK BENETAKO AUKERAK NAHI 

DITUZTEN ENPRESENTZAT



Istorioak
kontatzera goaz

Gonbita luzatzen dizugu bileretarako eta ekitaldietarako

hurbiletik espazio berezi bat ezagutzeko: Romo Kultur

Etxea. Punta Galeako itsaslabarren inspiraziopean sortu zen.

Eraikinak efizientzia energetikoaren gehieneko kalifikazioa

eskuratu du. Bere estetika harrigarria da eta barnean

espazioak argitsuak, aireztatuak eta inspiratzaileak dira.

Bilera edo ekitaldiaren ondoren, jarri harremanetan bertako

merkataritzako Getxo Insiderrekin erosketen tourra

egiteko. Eguna poztuko dizute. Tradizioa eta gourmet

produktuak Luisekin Exquissitum Gourmet saltokian; Maríak

diseinatu dituen belarritakoak eta kamisetak Serendipia

dendan; bertako idazleen azken argitalpenak TROA liburu-

dendan María eta Elenarekin eta azken joera skaterrentzat

Kakorekin Kako shop saltokian.

Jardunaldia amaitzeko, erreferentzia gastronomiko gozoa

Bizkaia Zubiaren ondoan. Bertan Jorgeren ongi etorria izango

duzu El Puente jatetxean. Igo 50 m-ra pasabide honetatik

bistez gozatzeko. Bizkaia Zubia ingeniaritzaren erreferentzia

eta Unescoren ondarea da.

https://www.getxo.eus/es/aula-de-cultura
http://www.exquissitum.com/
https://serendipiacreativity.es/
https://www.troa.es/librerias/las-arenas-getxo_8
https://www.facebook.com/KAKO-SKATEBOARD-SHOP-222446741100757/
http://www.elpuentelasarenas.es/
https://puente-colgante.com/eu/


Bi kokapen urrunenen artean

gehienez 1 km.

GETXO INSIDERRAKDistantzia
laburrak

Getxok oso eremu trinkoan guztia eskaintzen du.

Programan parte hartzen duten Getxo Insiderrak

mapan kokatzen dira.

BETI HURBIL



Romo
Kultur Etxea (RKE)

Punta Galeako itsaslabarrek inspiratuta sortu zen. Beirazko

fatxada altzairu zulatuzko piezek osatzen dute eraikinaren

barruan argia eta tenperatura optimizatzeko.

Eremu irekia eta herritar nahiz bisitarientzako topaketa-gunea

da; arte-erakusketa, hitzaldi, tailer, kontzertu ugari eta hileko

egitaraua eskaintzen ditu, mota guztietako kultur adierazpenak

baliatuta.

1

Santa Eugenia plaza 1. 48930 Getxo

Tel.: +34 944 660 022

info@getxokultura.com

www.getxo.eus/es/aula-de-cultura

KONTAKTUA

TALDEENTZAKO AUKERAK

4 solairu ditu eta barruan edukiera

desberdineko areto argitsuak, bilerak

eta tailerrak antolatzeko prestatuta

daudenak.

Beheko solairuan 250 lagunentzat

auditoriuma ageri da, abangoardiako

ekipamenduarekin batera. 2 itzulpen-

kabina ditu.

BILERAK BIZKAIA ZUBIAREN ALDAMENEAN

https://www.kulturklik.euskadi.eus/z12-detalle/es/contenidos/equipamiento/20150929126261/es_def/index.shtml
https://www.getxo.eus/es/aula-de-cultura


Skateak
moda eta liburuak

Kako Shop - Kako

Kako bokaziozko skaterra askotan ikus daiteke Arrigunagako pistan,

eta skatea erosi nahi baduzu, aholkuak ematen dizkizu, muntatzeaz

gain. Gainera, kirolerako modarik eta osagarririk onenak hautatuko

dizkizu.

Mesedeetako kalea 20. 48930 Getxo

Tel.: +34 946 093 726 Kako Shop Facebook

2
Serendipia - María

María diseinatzailea eta sortzailea da,

eta bere zaletasuna aurkitu du, hain

zuzen, kamisetak, kirol-jertseak eta

belarritakoak diseinu eta kolore

ausartekin diseinatzea.

Mesedeetako kalea 17. 48930 Getxo

Tel.: +34 666 341 479

m.zaratepoveda@gmail.com

www.serendipiacreativity.es

Beren zeregina da aholkuak ematea

liburu berezi hori aurkitzeko edo bertako

egileekin irakurketa-tailerrak antolatzea.

Mesedeetako kalea 20. 48930 Getxo

Tel.: +34 944 235 755  lasarenas@troa.es

www.troa.es/librerias/las-arenas-getxo_8

Troa liburu-denda – María eta 

Elena
MADE IN GETXO EROSKETA-IBILBIDEA AREETAN

https://es-es.facebook.com/pages/category/Sporting-Goods-Store/KAKO-SKATEBOARD-SHOP-222446741100757/
http://gmail.com/
http://www.serendipiacreativity.es/
mailto:lasarenas@troa.es
http://www.troa.es/librerias/las-arenas-getxo_8


Exquissitum
Gourmet

Ekintzaile profesionalen enpresa honek eskarmentu handia du

ostalaritzaren sektorean, cateringean eta urdaiazpikoa labanez

mozten dutenen mundu profesionalean.

Produktuak kalitatean oinarrituta aukeratzen dituzte, eta beti

produkturik tradizionalenak eta artisauenak bilatzen dituzte, bai

eta berritzaileenak ere.
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Mesedeetako kalea 9. 48930 Getxo

Tel.: +34 946 524 902

exquissitum@exquissitum.com

www.exquissitum.com

KONTAKTUA

TALDEENTZAKO AUKERAK

Opari-saskiak gourmet produktuekin.

Ardoak eta produktuak espazio

pribatuan dastatzea.

Eguneroko lanarekin Exquissitum

Gourmet Getxon konfiantza-, berme-

eta profesionaltasun-ikur bihurtzea

lortu dute.

GETXO INSIDERRAK

Vicente eta Luis

URDAIAZPIKOA LABANEZ MOZTEA

https://www.google.com/search?q=exquissitum&client=firefox-b-d&sxsrf=APq-WBubAe5Ql6SsM4FacFfV3DwGe6n-Ig:1644214946902&ei=oroAYpbBNo-KlwTG4rL4Bg&ved=0ahUKEwiWmuD--ez1AhUPxYUKHUaxDG8Q4dUDCA0&uact=5&oq=exquissitum&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyCwguEIAEEMcBEK8BMgIIJjoNCC4QxwEQrwEQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoLCAAQgAQQsQMQgwE6CAgAELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoFCAAQgAQ6CAguEIAEELEDOggIABCABBCxAzoHCAAQgAQQCjoECAAQHjoHCAAQsQMQCjoECAAQCjoKCC4QxwEQrwEQCkoECEEYAEoECEYYAFCPCFiMLmDNMWgDcAJ4AIAB8QGIAZ0NkgEGMC4xMC4xmAEAoAEByAEJwAEB&sclient=gws-wiz
mailto:exquissitum@exquissitum.com
http://www.exquissitum.com/


El Puente
taberna-jatetxea

Bizkaiko Zubiaren bistarik onenak eta TBko zenbait

programatan nabarmendu diren platerak.
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Evaristo Churruca kaia 2. 48930 Getxo

Tel.: +34 946 034 942

jorgelamasdiez83@gmail.com

www.elpuentelasarenas.es

KONTAKTUA

TALDEENTZAKO AUKERAK
Menuak taldeentzat. Enkarguzko

arrain eta itsaski mota guztiak eta

ardo eta apardunen barietatea.

Terraza eta upategi itxurako jantoki

pribatua 35 jankideentzat.

Zerbitzuak: TB HDMIrekin, karaokea,

ekitaldi txikietarako prestatuta.

Ostalarien familia batean 3

belaunaldi; profesionaltasuna eta

begikotasuna.

“Haurra nintzenetik sektore honen

alde guztia eman dut. Orain bi lokal

ditut Zubiaren ondoan maila handiko

proposamen gastronomikoa

eskaintzeko”.

GETXO INSIDERRA

Jorge

OSTALARIAREN DNA

mailto:jorgelamasdiez83@gmail.com
http://www.elpuentelasarenas.es/


Bizkaia
Zubia

Gailurretik ezagutuko dugun ingeniaritzaren erreferentzia: bi

ibaiertzak elkartzen dituen pasabidea, 21.041 torlojuk, 88.248

kg altzairu-kablek, 10.629 errematxek eta 728.447 kg burdina

ijeztuk eutsita. Obra bakarra eta berritzailea bere garairako,

Bilboraino nabigatu ahal izateko. Bi ibaiertzak eta haien

historiak elkartzen ditu Abrako hareatzaren inguruan.

Bizkaia Zubia Getxo

Tel.: +34 944 801 012

promocion@puente-colgante.com

www.puente-colgante.com

KONTAKTUA

TALDEENTZAKO AUKERAK

Ekitaldietarako neurrira egindako

programak: harrerak eta koktelak

terrazetan eta 50 m-ko altuerako

zubiko pasabidearen gainean.

Jarduerak: bisita antzeztuak, eskalada

izotzean, rappela eta gominga.

Bizkaia Zubiko lantaldeak Bizkaia

Zubian zure bisitak, jarduerak eta

ekitaldiak antolatzen lagunduko

dizkizu.

GETXO INSIDERRAK

UNESCOren MUNDUKO ONDAREA, INDUSTRIA

IRAGANA, BERRIKUNTZA ETA NORTASUNA
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mailto:promocion@puentecolgante.com
https://puente-colgante.com/eu/


JAUREGIAK, 
ITSASONTZIAK 
ETA 
ETXE 
DOTOREAK

PIZGARRIAK JARDUERAK EKITALDIAK BILERAK

MICE BALIABIDEAK BENETAKO AUKERAK NAHI 

DITUZTEN ENPRESENTZAT



Istorioak
kontatzera goaz

Egin zure bilera jauregi batean, gozatu rock&rollaz

belaontzian eta egin lo euskal etxe dotore batean itsasoaren

gainean.

Gozatu San Joseren jauregi tradizionalaz (1916)

bileretarako eta ekitaldietarako eremuetan: tamaina

desberdinetako 8 areto, edozein ekitaldi egiteko. Gainera,

janaria bertan prestatzen dute.

Aukera modernoagoa nahiago duzu? Ezagutu Bake Eder

Ezagutza Zentroa (Biscaytik). Bertan Begoñak eta Maitek

ekitaldia xehetasun guztiekin antolatuko dute.

Topaketaren ondoren, ezagutu Edorta (Marmitako Sailing),

ontziratuta egongo baita marmitakoa emateko Abra badiako

sekretuak erakusten dizkizuen bitartean. Bestela, anima

zaitez berak esperientzia erlijiosoa deritzona probatzera,

hau da, euskal kostaldeko porturen batean sartzera.

Jardunaldia komentatzeko unea da, eta, horretarako,

itsasoko haize leunaz goza daiteke Embarcadero hoteleko

terrazan, bere jatetxe preziatuko tokiko sukaldaritza

tradizionala dastatzen den bitartean. Utzi Xabierrek

gomendatzea.

https://palaciosanjoseren.com/
https://www.biscaytik.eus/eu-ES/Orriak/default.aspxaspx
https://marmitakosailing.com/eu/
https://hotelembarcadero.com/


Bi kokapen urrunenen artean

gehienez 2 km.

GETXO INSIDERRAKDistantzia
laburrak

Getxok oso eremu trinkoan guztia eskaintzen du.

Programan parte hartzen duten Getxo Insiderrak

mapan kokatzen dira.

BETI HURBIL



San Joseren 
jauregia

Itsasotik metro gutxira 1916an eraiki zen José Luis de Oriol

arkitektoaren familia-egoitza izateko. Talde txikien ospakizunak

edo topaketa handiak, hala nola bilerak edo formatu handiko

ezkontzak, egiteko egoitza ezin hobea da. Ezagutu gelak,

jatetxea eta croqueterako zelaia.. Garaiko kutsu ingelesa

arnastuko!

1

Zugatzarte etorbidea 52. 48930 Getxo

Tel.: +34 944 415 050

coordinacion@palaciosanjoseren.com

www.palaciosanjoseren.com/eventos

KONTAKTUA

TALDEENTZAKO AUKERAK

8 areto ditu, eta konfigura daitezke

eremua bertaratutakoen kopuruari

egokitzeko.

Sukaldaritzan dihardu, edozein

beharretara egokitzeko.

35 aparkaleku ditu.

Aditua da mota guztietako ekitaldiak

antolatzen, eta betiere pertsona

bakoitzaren beharrak kontuan hartzen

ditu.

GETXO INSIDERRA

Paula

OSPAKIZUNAK 1916ko JAUREGIAN

mailto:coordinacion@palaciosanjoseren.com
https://palaciosanjoseren.com/eventos


Bake Eder Ezagutza 
Zentroa (BiscayTik)

BiscayTIK Fundazioa Bake Eder Ezagutza Zentroan kokatu

zen. Estilo nordikoa du, eta lorategi zabalak inguratzen du. XX.

mendearen hasieran eraiki zuen Luis Elizalde arkitektoak.

Erabilera partikularrerako zen, baina azken urteetan

abandonatuta eta aurri egoeran zegoen, sutearen ondorioz.

2001. urtean Eusko Jaurlaritzak Bake Eder jauregia multzo

artistiko monumental izendatu zuen.
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Zugatzarte etorbidea 32. 48930 Getxo

Tel.: +34 946 000 020

biscaytik@biscaytik.eus

BiscayTIK Website

KONTAKTUA

TALDEENTZAKO AUKERAK

Paregabea enpresa-ekitaldi

guztietarako; prestatuta dago bilerak,

aurkezpenak, mintegiak eta edozein

gertaera korporatibo hartzeko. Tratu

profesionalari, ekipamenduari eta

sarbide errazari erreparatuz gero,

Ezagutza Zentroa aukera bikaina da.

Auditoriuma: 103 pertsona.

TRADIZIOA ETA MODERNOTASUNA

https://www.biscaytik.eus/es-ES/centro-de-conocimiento-bake-eder/Paginas/default.aspx
https://www.biscaytik.eus/eu-ES/Orriak/default.aspxx


Marmitako
Sailing

Bertako kapitainarekin Abrako badia ezagutuz gero egun

paregabeaz gozatuko dugu, are gehiago, hainbat itsasotan

gogortu bada eta gustuko baditu ondo jatea eta haren

sukaldaritza partekatzea. Belaontzian 12 lagun sartzen dira

(patroia barne), eta beste patroi batzuekin lankidetzan talde

handiak kudeatzeko gaitasuna dute.
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Getxoko Kirol Portua, I Pantalana, 6

Amarradura. 48991 Getxo

Tel.: +34 609 303 327

info@marmitakosailing.com

www.marmitakosailing.com

KONTAKTUA

JARDUERAK TALDEETAN

Estropadak (4 h) eta tour

gastronomikoak (4 h) neurrira.

Donejakue bidea kostaldetik edo

itsaslabarrak inguratuz zeharkaldia

Donibane Lohizuneraino; ontzian jan

eta lo egiten, kostaldeko herriak

bisitatzen dira.

“Charterrak egiten ditut mundu osoan,

baina beti Getxora itzultzen naiz bere

nortasuna eta benekotasuna

mantentzen dituela ikusteko. Bertan

bizitzaz goza daiteke”.

GETXO INSIDERRA

Edorta

BELA, GASTRONOMIA ETA ROCK & ROLLA

mailto:info@marmitakosailing.com
https://marmitakosailing.com/eu/


Embarcadero 
hotela

Bizkaiko kostaldearen usainaz gozatu ahalko duzu ohetik

mugitu gabe. Gela eta areto dotoreak, luxuz eta xarma handiz

apainduta, kalitatezko atsedena izateko.
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Zugatzarte etorbidea 51. 48930 Getxo

Tel.: +34 944 803 100

recepcion@hotelembarcadero.com

www.hotelembarcadero.com

KONTAKTUA

TALDEENTZAKO AUKERAK
27 gela itsasoari eta lorategiari begira.

Jatetxearen espezializazioak dira

euskal sukaldaritza tradizionala eta

itsaski freskoak.

Taberna-areto dotorea bilera eta

ekitaldietarako. Bezeroentzako

terrazak Abrara bista ederrak ditu.

Beste terraza babestu bat lorategian

giro esklusiboagoa sortzeko.

“Gure berezitasunak dira hotelaren

xarma eta bistak, langileen tratu

atsegin eta gertuaz gain. Gustuko dut

nire lana, niretzat lana baino gehiago

plazera baita egunero hain toki

berezira etortzea.”

GETXO INSIDERRA

Xabier

EUSKAL ETXE DOTOREA ITSASOAREN ALBOAN

mailto:recepcion@hotelembarcadero.com
http://www.hotelembarcadero.com/


HERRITARRAK

PIZGARRIAK JARDUERAK EKITALDIAK BILERAK

MICE BALIABIDEAK BENETAKO AUKERAK NAHI 

DITUZTEN ENPRESENTZAT



Istorioak
kontatzera goaz

Lau Insider aurkeztuko dizkizugu elkartu baitira beren

jarduteko modua dela eta: maitasunez auzoan zehar:

Neguri. Toki honetan lasaitasuna arnasten da; bi hondartza

eta arrantza nahiz kirol portuen artean kokatzen da. Eremu

liluragarria eta giro adeitsua.

Aurkitu La Estación de Neguri tabernan bertako giropean

edozein ordutan behar duzun guztia eta gozatu arte

erakusketez eta, agian, zuzenean kontzerturen batez.

Mokadu batzuk hartu ondoren, ezagutu poltsen markako

boutiquea. Bere kalitatea eta diseinua kontuan hartuta,

mundu osoan baloratzeko dute. Alek eta Mercedesek

Merculesen sekretu guztiak kontatuko dizkizute. Paseatu

eremuan itsasoa ikusi arte, nahikoa baita gosea egiteko eta

Óscarrek Migaea jatetxean sasoiko produktuekin

sukaldaritza tradizionalaren aukerarik onena

gomendatzeko. Amaitu eguna familia batek kudeatzen duen

viktoriar etxean (Neguri hotela) atsedena hartzen. Javik

emango dizue ongi etorria.

https://www.laestaciondeneguri.com/
https://mercules.es/en/collections/bolsos?gclid=Cj0KCQiA2ZCOBhDiARIsAMRfv9IHyPpbzyXLWT8u4K5_go42Qo3g5yLgNDcRg7U_NjREw3vNbjL3mToaApWiEALw_wcB
https://restaurantemigaea.com/
https://hotelneguri.com/


Bi kokapen urrunenen artean

gehienez 250 m.

GETXO INSIDERRAKDistantzia
laburrak

Getxok oso eremu trinkoan guztia eskaintzen du.

Programan parte hartzen duten Getxo Insiderrak

mapan kokatzen dira.

BETI HURBIL



La Estación de Neguri 
taberna

Hemen behar den guztia aurkituko duzu edozein egunetan

gosaldu, askaria egin, mokadu bat hartu, bazkaldu edo

afaltzeko. Etxeko gozoak, pintxoak eta primerako kalitateko

osagai freskoekin egindako platerak izango dituzu.

Asteko egun guztietan irekita dago, urte osoko hilabeteetan.

Tokiak bi alderdi bereizgarri ditu: denboraldi bakoitzean bertako

artista baten erakusketak hormetan eta hautatutako musika.

Hobe da zuk zeuk ezagutzea!
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Neguri hiribidea 9. 48992 Getxo

Tel.: +34 944 605 336

info@laestaciondeneguri.com

www.laestaciondeneguri.com

KONTAKTUA

TALDEENTZAKO AUKERAK

Bazkariak eta afariak; mokadu

“ilustratuak” unean prestatzen dira,

hala nola ogi biribil txigortua cherry

tomate melatuekin edo izokin

ketuarekin Feta gazta eta

ozpinetakoen gainean ala ur

irakinetan egindako arrautzak Shitaki

perretxikoekin edo kristal ogia

gainean bitsadera iberikoa duela,

entsalada onak...

Jantokia 30 lagunentzat eta beste

20rentzat terrazan.

TOPALEKUA

mailto:info@laestaciondeneguri.com
mailto:info@laestaciondeneguri.com
http://www.laestaciondeneguri.com/


MiGaea
jatetxea

Sasoiko sukaldaritza tradizionala 60ko hamarkadara daraman

espazioan. Giro erosoak eta lasaiak. Zenbait eremu

ekitaldiaren arabera egokitzeko. Areto pribatuak, jantoki eta

terraza beiraduna neurrira egindako ospakizun eta

ekitaldietarako. Kanpoko terraza eta patio pribatua, landare

heldu handiez inguratutakoa, bere nortasun-seinaleak baitira.

Bertako aparkalekua.
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Algortako etorbidea 12. 48992 Getxo

Tel.: +34 944 915 614

info@restaurantemigaea.com

www.restaurantemigaea.com

KONTAKTUA

TALDEENTZAKO AUKERAK

Bazkariak eta afariak neurrira.

Koktela-luncha. Doako barrak.

Bilera eta ekitaldietarako zenbait gune

eta giro.

Arreta pertsonalizatua.

“Gozatzen dugu bisitatzean bezeroek

haien helburuak betetzen dituztenean

eta esperotakoa gainditzen denean,

bai langileen aldetik, bai sukaldaritzari

erreparatuta”.

GETXO INSIDERRA

Óscar

LURREKO GASTRONOMIA ETA ZAPOREA

mailto:info@restaurantemigaea.com
mailto:info@restaurantemigaea.com
http://www.restaurantemigaea.com/


Neguri
hotela

Familia batek kudeatzen duen viktoriar etxea, B&B estilokoa,

itsasotik metro gutxira. Apaintzeko José Ignacio Alboniga

Zárate bere herenaitonaren bidaiak eta nostalgia kontuan hartu

dira. Hura bokaziozko itsas gizona zen. Oso gertu ditu metroa,

portu zaharraren xarmak, kirol portuko jarduerak eta jatetxeak

eta Algortako hiriguneko kultur eta merkataritza eskaintza.
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Algortako etorbidea 14. 48992 Getxo

Tel.: +34 944 910 509

Whatsapp: +34 644 576 999

hotelneguri@hotelneguri.com

www.hotelneguri.com

KONTAKTUA

TALDEENTZAKO AUKERAK

10 gela B&B zerbitzuarekin,

Guztiak kategoria berezkoak, bi

solairutan banatuta daude.

Doako parkinga

Neguri hoteleko motorra. Harentzat

bere etxea da, eta anfitrioi ona denez,

bezeroen edozein eskeri erantzuteko

ahalegin guztiak egingo ditu.

GETXO INSIDERRA

Javi

FAMILIA HOTELA ITSASOAREN ALDAMENEAN

mailto:hotelneguri@hotelneguri.com
http://www.hotelneguri.com/


Sortuko dugu 
batera istorio 
berri bat?

PIZGARRIAK JARDUERAK EKITALDIAK BILERAK

MICE BALIABIDEAK BENETAKO AUKERAK NAHI 

DITUZTEN ENPRESENTZAT



V MICE Design 
Event planner

Ideia berriak sortzen dira pertsonak eta jarduerak elkartzeko 

eta MICE proposamen berriak zein esperientzia turistikoak 

itxuratzeko. Zenbait formatu edozein topaketa (aurrez aurre, 

online edo hibridoa) egiteko. Partaideek pertsonen eta jomugen 

benetako istorio zirraragarriak, jarduerak eta erronkak 

partekatzeko modua.

Tel.: +34 620 827 526

virginia@micedesign.es

www.micedesign.es

www.yolovivo.com

KONTAKTUA

• Hurrengo hauek diseinatu eta 

antolatzea:

• Korporazioen pizgarri eta 

ekitaldietarako neurrira egindako 

programak.

• Esperientzia turistikoak onsite eta 

live streamingean.

JARDUERAK TALDEETAN

“Gustuko dut programa eta 

esperientzia berriak sortzea, Getxok, 

Euskadik eta bertako agentziek nahiz 

enpresek berritzeko eta sinergiak 

bilatzeko. Helburua da MICE taldeei 

begira eskaintza zabaltzea”.

GETXO INSIDERRA

Virginia

ZIRRARATZEN DUTEN PIZGARRI, EKITALDI ETA 

ESPERIENTZIA TURISTIKOAK DISEINATZEA 

mailto:virginia@micedesign.es
http://www.micedesign.es/
http://www.yolovivo.com/


IPARRALDEA Ordezkaritza 
turistikoak 

Jaiotzez eta bihotzez getxotarra, Josu erreferentzia nabarmena

da udalerrian. Txoko guztiak, herritarrak, haien istorioak,

zerbitzu enpresa bakoitza ezagutzen ditu. Guztiok ezagutu eta

errespetatzen dute, bera da Getxon eta ingurunean sarbidea.

Alangobarri kalea 24. 48991 Getxo

Tel.: +34 944 308 151 // +34 680 40 63 11

jabeytua@rtzonanorte.com

www.rtzonanorte.com

KONTAKTUA

JARDUERAK TALDEETAN

Aholkularitza turistikoa: sarean lanean

dihardugu. Zure proiekturako ad hoc

lantaldea antolatuko dugu.

Turismoaren sektorean 25 eman 

dituelako, badaki nori deitu une 

bakoitzean. Eta zuk zer behar duzu?

“Bizitzaren, bidaiatzearen eta

jendearen zale sutsua denez, ikasi

zituen turismoa eta marketina.

Konprometitua eta koherentea, zure

proiektua ilusio partekatu bihurtuko

dut”.

GETXO INSIDER

Abeytua

SARRERA

Josu Abeytua – Getxo funtsean

https://www.rtzonanorte.com/


Go Basquing DMC
Agentzia Boutiquea

Gustuko zenuke zure programak bertako kutsua izatea?

Partekatu briefing bikaina eta harritu zaitez.

Zure denbora eta lasaitasuna baloratzen ditugu. Zure

enpresako lantaldea batuko dugu inspiratzen duten bertako

istorioekin. Bizia ematen dute eta pertsona bakoitza oroituko

ditu!

Txakursolo kalea 3. 48992 Getxo

Tel.: +34 944 049 186

go@gobasquing.com

www.gobasquing.com

KONTAKTUA

JARDUERAK TALDEETAN
Aisialdiko taldeak: egilearen bidaiak.

Enpresa-taldeak: pizgarriak,

jardunaldiak, ospakizunak eta

gaitasunak lantzeko programak.

Getxon azpimarragarriak: J80

belaontzien estropada edo itsas

bidaietarako ontziak.

“Bidaiatzea bizia da. Jakin-minari

esker, beste pertsona batzuk ezagutu

eta haiekin konektatzeko gai naiz.

Gustura ematen ditut erraztasunak

besteek une bereziez gozatzeko”.

GETXO INSIDERRA

Iñigo García-Valenzuela

GOZATU UNE ONEZ

https://gobasquing.com/


Kontaktua visitgetxo@getxo.eus GetxoTurismoGetxo Turismo

Eskerrik asko
Entzuteagatik, benetakoa baloratzeagatik, 

pertsonengan sinesteagatik, 

mundua bihotzetik ezagutu nahi izanagatik.

mailto:visitgetxo@getxo.eus
https://www.instagram.com/visit.getxo/?hl=es
https://www.facebook.com/search/top?q=visit%20getxo


Kontaktua visitgetxo@getxo.eus #GetxoTurismoGetxo Turismo

Zenbait proposamen azpimarragarri aurkeztu dizkizugu Getxo Indiser 

bere anfitrioien eskutik. Bertako profesionalak, beren lanen defendatzaile 

sutsuak. Bihotzez euren zerbitzuen hartzaileekin Getxoko jomuga 

nolakoa den partekatu nahi duten pertsonak.

Hurbiltasuna, ezagutza, malgutasuna, sormena eta pasioa konbinatzen 

dituzunean... bereizgarria baita.

Gustuko genuke bururatzen zaizun guztia galdetzea, bai eta hitz egitea 

ere, Getxo ideia ona dela seguru egon arte.

Gonbita luzatzen dizugu gure webgunea bisitatu eta idazteko.

mailto:visitgetxo@getxo.eus
https://www.instagram.com/visit.getxo/?hl=es
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