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Està situat al marge dret de la 
desembocadura de la Ria de Bilbao, 
a 12 km de la capital, i està format 
per cinc nuclis urbans: Andra Mari, 
Algorta, Areeta-Las Arenas, Neguri i 
Romo.

És fàcil arribar a Getxo. La seva 
situació geogràfica és immillorable 
i està perfectament comunicat. A 
tan sols uns minuts de l’Aeroport 
Internacional de Bilbao, té accés 
directe a la xarxa d’autopistes per a 
desplaçaments en automòbil (AP-8), 
comunicació directa amb el cor de 
Bilbao (sis estacions de metro) i acull 
el moll de creuers i el port esportiu 
El Abra, fet que converteix a Getxo 
en un lloc ideal per a la teva pròxima 
escapada.
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Platges urbanes i salvatges, 
impressionants penya-segats 
I diferents recorreguts que 
voregen la costa són els 
principals reclams naturals 
de Getxo, un municipi obert 
al mar.

GETXO AL NATURAL



Places, parcs i 
passejos, racons 
per a respirar, 
descansar i gaudir 
d’un entorn únic.



Getxo Aquarium, ubicat al 
Port Esportiu El Abra-Getxo, 
t’ofereix una oportunitat única 
per descubrir els secrets de 
l’ecosistema del golf de Biscaia, 
esculls de coralls de formes 
capricioses, peixos tropicals i tot 
un món sorprenent per la seva 
bellesa i diversitat 



Apropa’t a la platja de Gorrondatxe-
Aizkorri per veure els estrats de 
las roques, triats com a referència a 
nivell mundial del període geològic 
del Lutecià. En aquest lloc, hi 
ha un “clau d’or” amb què es 
distingeixen aquells llocs d’especial 
singularitat i propietats al món de 
l’estratigrafia.



Getxo compta amb un ric patrimoni 
monumental. Destaca el Pont Biscaia 
(Patrimoni de la Humanitat, UNESCO 
2006) conegut popularment com Pont 
Penjant és contemporani de la Torre 
Eiffel, amb qui té una gran semblança, 
és el Pont Transbordador més antic del 
món.

GETXO MONUMENTAL



Palaus, palauets i mansions de diferents 
estils europeus, edificats per brillants 
arquitectes biscaïns com el destacat 
M. Mª Smith, R. Garamendi, E. Amann, 
F. Iturria o R. Bastida, conformen 
l’arquitectura palatina de les residències 
burgeses. Voregen el recorregut autoguiat  
“Passeig de les Grans Vil·les”.



El Port Vell d’Algorta, amb les seves cases 
apinyades i els carrers empinats per recórrer 
a peu, guarda el caràcter d’un poble dedicat de 
sempre a la dura feina del mar. El recorregut 
per la seva història es pot llegir o sentir 
en els senyals interpretatius que hi ha. A 
l’agost celebra les alegres i bullicioses festes 
tradicionals, en honor de Sant Nicolau de Bari.



En la teva visita, també hi trobaràs 
l’Estació de Salvament de Nàufrags 
(popularment “Casa de Náufragos”), 
les galeries Punta Begoña, el fort de 
La Galea o el Molí d’Aixerrota, ubicat 
en un dels emplaçaments amb les 
millors vistes del municipi.



L’Oficina de Turisme treballa al costat 
de les empreses turístiques locals en 
diversos programes de competitivitat, 
clubs de producte i iniciatives que 
avalin la qualitat dels serveis.

GETXO ÉS QUALITAT



Hi trobaràs diversos símbols 
per a distingir el seu compromís 
amb la millora permanent, amb 
l’ús de les tecnologies o amb 
serveis especialitzats.

I un compromís especial a 
facilitar l’oferta a les persones 
amb diversitats funcionals, a 
fi de desenvolupar un turisme 
accessible.



Visitar Getxo és gaudir amb l’encant dels 
seus contrastos, on conviuen els vestigis 
de les tradicions marineres basques i dels 
palauets més bonics. L’encant de paisatges 
únics, espais oberts i zones per als vianants 
amb terrasses acollidores a la vora dels 
principals atractius turístics.



I una àmplia oferta 
de restaurants, bars 
i zones comercials 
on trobaràs modes 
de disseny, productes 
típics i tot el que 
necessites per 
emportar-te un bonic 
record.



Una agenda plena d’esdeveniments amb festivals 
musicals de renom, de Jazz, Blues, Folk indie i 
pop-rock alternatiu, el Getxo Sound.

A l’avantguarda cultural amb Muxikebarri-Centre 
d’Art, Cultura i Congressos, que disposa d’un 
dels auditoris més grans de Biscaia, i l’RKE, la 
innovadora Aula de Cultura.

GETXO CULTURAL





Història, cultura i tradició tenen 
la seva expressió en el folklore i 
la dansa, sempre presents en les 
celebracions. Cada barri gaudeix 
d’unes festes diferents, amb 
els seus programes d’activitats 
esportives, familiars i nocturnes on 
es conviu en una atmosfera popular 
i agradable.

Als mercats tradicionals 
es poden trobar els millors 
productes de la terra, conreats 
amb cura als baserris: 
hortalisses, fruites, formatges, 
patés, pa, pastissos, mel, sidra, 
txakoli…, a més de productes 
ecològics. 

L’expressivitat gastronòmica 
i artística es manifesta en 
una de les trobades més 
significatives de Getxo: el 
concurs internacional de 
paelles d’Aixerrota.



GetxoPhoto, amb la seva original utilització 
de formats, suports i espai, dota la imatge 
d’una nova dimensió amb propostes de 
fotògrafs i narradors visuals d’arreu del món.

Alternatives culturals com el Saló del Còmic, 
cita imprescindible per als amantes del 
gènere a escala internacional, i Getxoarte, 
que impulsa l’art contemporani.



Getxo ha estat guardonada en el 2014 com 
The Best European City of Sport. El premi 
valora la millora de la salut per mitjà de 
l’esport en totes les edats, l’organització de 
competicions, els programes de promoció, la 
innovació i integració per mitjà de l’activitat 
física i els equipaments del municipi.

GETXO ESPORTIU



Un entorn natural privilegiat, ideal per 
a amants de l’esport i l’aventura. El 
seu vincle històric amb el mar fa de 
Getxo una destinació preferent per a 
la pràctica d’esports aquàtics. Durant 
tot l’any s’hi celebra un bon nombre de 
campionats i regates de vela.



Les ones del Golf de Biscaia permeten 
gaudir del surf a les platges i sota el 
teló imponent dels penya-segats.

Vora el mar, és agradable anar amb 
bicicleta pels bidegorris (carrils bici), 
lliscar per les pistes de skate o el 
simple plaer de córrer, tot amb una 
vista al davant increïble.



Busseig i hípica són esports a la natura arrelats 
a Getxo i que han adaptat l’oferta a persones no 
iniciades.

Una altra alternativa és fer senderisme amb la 
companyia de guies per conèixer així la geologia 
del flysch o les espècies d’ocells que nien en 
aquest hàbitat. 

T’hi esperem

Benvinguts i benvingudes a Getxo!



PUNT D’INFORMACIÓ 
TURÍSTICA PONT BISCAIA

OFICINA DE TURISME DE GETXO
Muelle de Ereaga, s/n.        Neguri        Algorta

Oberta tot l’any: 9:30-14:30 / 16:00-19:00
Diumenges tarda tancat d’octubre a maig

615 75 62 90

944 91 08 00
infoturismo@getxo.eus 

Edita: Oficina de Turisme de Getxo / Disseny i coordinació: MBN Comunicación / Impremta: Grafilur / 200001ED0719 D.L.: BI-986-2019

Ajudem a conserver el medi ambient i a minimitzar l’ús recursos. Comparteix aquest fullet amb altres usuaris, un cop consultat.

www.getxo.eus/turismo
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