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ESPERIENTZIAK
Laguntalde bat bazarete, edota kirol- edo kultura-
entitate edo elkarteren bateko kideak bazarete eta
 zuen beharretara egokitutako bisita bat nahi badu
zue, prest gaituzue laguntzeko zuentzako planik 
onena prestatzen. Getxon talde esperientzia 
asko bizi ahal izango dituzue: bisita gidatuak 
udalerriko kaleetatik, iraupen ezberdineko irteera
k belaontzietan, txakolidastaketak...Gure Turismo 
Bulegoan hainbat plan prestatu ditugu taldeka 
gozatzeko, eta ziur gaude zure gustokoak izango 
direla. Eskura ditugun zerbitzuei eta esperientziar
i esker, bakoitzaren premietara egokitutako 
jarduerakantolatzen ditugu eta aholkularitza 
pertsonalizatua eskaintzen dugu, Getxora egingo 
duzuen bidaia zuek espero zenutena bezalakoa 
izan dadin. Edozein kontsulta egiteko, ez izan zala
ntzarik, jar zaitezte harremanetan gurekin!



MONUMENTALA



BIZKAIA ZUBIA
Burdinazko erraldoi hau Industria Aroko element
urik nabarmenena da eta Euskadiko ikurrik
 ezagunenetakoa.2006. urtean Gizadiaren 
Ondare izendatua, munduko 
zubitransbordadorerik zaharrena da eta 
Bizkaiaren historiarik berrienarenzuzeneko leku
koa.UNESCOren ustez, 
"sormen-adierazpen  aparta da, funtzionaltasuna
 etaedertasuna ederki uztartzen dituena
PREZIOAK
Pasabidea: 6 € (talde berezientzat)
Audioguia: 2 €
Ontzitxoa: 0.40 €
Pasabideko ordutegia:
Neguan 10.00-19.00
Udan: 10.00-20.00
 http://goo.gl/Ywh9Mn



PORTU ZAHARRA
Algortako Portu Zaharra bisitatzea denboran
atzera egitea da. Arrantzaleez gain, Algortako Portu
Zaharreko biztanleak ezagunak ziren lema-gidari edo
pilotu onak izateagatik. Itsasontziak gidatzen
zituzten itsasadarraren sarreran sortzen zen
hondarrezko barra zeharkatu eta
Nerbioi itsasadarrean barneratu ahal izateko.
Gaur egun, portuak bere xarma guztia gordetzen du
denborak aurrera egin arren;
herritarrentzat eta bisitarientzat gune
gogokoenetariko bat da paseatzeko nahiz
pintxoak dastatu edo inguruko establezimendu
tipikoetan jateko.
Eskaintza gastronomiko interesgarria dauka;
ez soilik pintxoak, baizik eta arrainak, mariskoa eta
haragia protagonista diren sukalde handi bat..



BISTA GIDATUAK
Getxo bertako gidari baten eskutik ezagutzera
gonbidatzen zaituztegu. 
Kontatu zer deskubritu nahiko zenuketen, zein
leku ezagutu nahi dituzuen edo nola gozatu nahi duzuen
Getxoz, eta zuei
egokitutako ibilbidea prestatuko dizuegu. 
“Getxo, inoiz ere kontatu ez dizuten moduan”.
Jarraian, dauden aukerak erakutsiko dizkizuegu
Bisitaldi antzeztua Portu Zaharrean: 351€ *
Bisita gidatua: Ordu bete 138€*
Bisita gidatua: Bi ordu 161€*
Ondarea ezagutzen: 420€** (oinez eta itsasontzian)
Bisita autobusean egiteko aukera, eskatu
aurrekontua.
Oinezko bisita gidatuak 25 pertsonarentzat
izango dira, gehienez ere. 
**70 pertsonarentzat
Tarifak aldatu egin daitezke



GASTRONOMIA



IKASI SUKALDEAN ARITZEN

Errezeta

bakoitza ipuin bihurtzen

35€/Pertsona 

Gutxieneko taldea: 10 pertsona

TE CUENTO

Lehiatuzaitez: ea nork egiten duen
taldeko errezetarik onena
40€/pertsona
Gutxieneko taldea: 10 pertsona

TAMARISES-
IZARRA Eskola praktikoa familia guztiak parte

har dezan

Orotariko taldeentzat egokituta

25€/pertsona

Gutxieneko taldea: 8 pertsona 

 FAMILIAN 



4 EDARI* + 4 PINTXO
Pintxoen ibilbideak aukera aparta dira
oinarrizko esperientzia gastronomiko bitxia gozatu
nahi dutenentzat. Gastronomia alderdi oso
garrantzitsua da kultura guztietan, baina gurearen
kasuan, are gehiago.
Izan ere, janaria guztiaren erdigunean
dago... 
30 € pertsonako,  9 pertsonako taldeak**. 
*Ardo ondua, txakolina edo
zuritoa.  
**Kontsultatu beste aukera batzuk

PINTXOEN
IBILBIDE
GIDATUAK



JATETXEAK
 
Zure ekitaldi gastronomiko tradizionala
antolatzeko aukera eskaintzeaz gain, gure
eskaintza zure beharrizanetara
egokitzen dugu, esperientzia ahaztezina izan
dadin.
Euskal gastronomiaren zaporeak, aromak,
testurak, tradizioa eta berrikuntza, eskualdeko
gastronomiaren adierazpen fin eta bikainera
hurbiltzeko. 
Eskatu aurrekontua
Eguneko menu tradizionala: 15 eurotik aurrera
Kontsultatu beste eskaintza batzuk, bruncha,
gosariak, agapeak



ITSASOTIK

 Belaontziko paseo
tradizionalez gain, ontzi
horretatik itsasoko hegaztiak
ikusi ahal izango dituzu, edo
izan zaitez estropadalari
zenbait orduz zure kideekin
batera (teambuilding).
Egun erdi 7 pertsonarentzat,
220 eurotik aurrera. 
Erregaia barne

BELAONTZIAN,
PATROIAREKIN

Gaztelugatxera irteerak edo
Bilboko
itsasadarretik gora joatea,
txalupan edo ontzian, zuk zeuk
aukeratu.
Egun erdi 11 pertsonarentzat,
420 eurotik aurrera
Erregaia ez dago barne

MOTORDUN
ONTZIAK
PATROIAREKIN

Gurutzaldi-bela edo bela arina. 
Gehien komeni zaizuen aukera
hauta dezakezue
Egun erdi 11 pertsonarentzat,
420 eurotik aurrera.
Erregaia ez dago barne

NABIGATZEN
IKASI



ITSASADARRATIK

El Bote Toursek 30 bidaiarirentzako lekua
duen ontzi bat eskaintzen dizu, audiogida zerbitzua
duena hainbat hizkuntzatan:
euskara, gaztelania, ingelesa eta frantsesa. Gainera,
bidaiarientzako musika,
taberna, komuna eta barruko zein kanpoko guneak
ditu.
Ordubete 30 pertsonarentzat, 350 eurotik aurrera
Kontsultatu beste aukerak



AKTIBOA



Hainbat jarduera taldean parte
hartzeko, adrenalina askatzeko eta
esperientziak partekatzeko:
Parapentea, urpeko igeriketa,
eskalada eta eskalada eta goming-a
Bizkaia Zubian.
Paddle
surf, ibilaldia bizikleta elektrikoan,
korrika egitea aditu batek
lagunduta...
Nahi beste jarduera tentsioa askatu
eta une bereziak partekatzeko



BASQUE STYLE



FOLKLORE

Euskal folkloreaz gozatu nahi duzu Getxora
zatozenean?
Ekitaldi bat girotu eta denek ezagutu nahi
duten ukitu tradizional eta kulturala eman nahi
diozu?
Euskadin, tradizioa musikaren zein dantzaren
bitartez mantentzen da, eta biak elkarri oso lotuta
daude. 
Getxora baldin bazatoz, gozatu ahal izango
dituzun hainbat alternatiba erakutsiko dizkizugu.
Txalaparta,  Trikitixa,  Txistua,  Aurreskua
-Hasi zure ekitaldia aurresku batekin,
txistuaren erritmoan
-Txertatu txalaparta ikuskizun bat eta
emaiozu bukaera trikitiaren doinuarekin
 
 



HERRI KIROLAK
 EGIN APUSTU!

Baserrietako ohiko jarduerak kirol eta joko bilakatu
ziren. Euskaldunek lana afizio bihurtu dute, eta beti
daude apustu egiteko prest:
Kasu honetan, taldeek beren artean lehiatu
dezakete denboran zein erresistentzian edo, besterik
gabe, probatu eta ondo pasatzeko asmoz. 
Nazioartean lehiatzen den talde profesional
bat dugu, eta horiek gidatuko dituzte bezeroak jarduera
osoan zehar.
 
30 € pertsonako
Gutxieneko taldea 10 pertsona
Iraupena: Ordubete
 
 



Zure ekitaldia, kongresua edo laneko bilera

egiteko askotariko lekuen eskaintza zabala, talde txiki nahiz

handietarako.

GETXO MICE



Terminal de Cruceros, Atraque 3

48992 Getxo

Teléfono  944871200

comercial@bilbaoport.eus

www.bilbaoport.eus/

E. MARÍTIMA OLATUA

Av Zugatzarte , 32, 48930 Getxo, .

Teléfono 900 840 250

info@biscaytik.eus

hwww.biscaytik.eus/

BISCAYTIK

Av Basagoiti,77 48991 Getxo

Teléfono: 94 491 40 80 

kulturetxea@getxo.eus

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

MUXIKEBARRI

Av Zugazarte, 51 48930 
Getxo 
Teléfono 944803100
info@hotelembarcadero.com
www.hotelembarcadero.com
 

HOTEL EMBARCADERO

Muelle de Ereaga, 3 48992 
Getxo 
Teléfono  944910009
Info@hotel-igeretxe.com
www.hotel-igeretxe.com/

HOTEL IGERETXE

C /Las Mercedes , 6 8930 Getxo,  

Teléfono. 944 64 60 11

 aisasi@getxo.eus

www.getxo.eus/es/musika-eskola/

 

ESCUELA DE MÚSICA
ANDRÉS ISASI

Av los Chopos, 13 48930 
Getxo 
Teléfono 944912852
 hotelartaza@hotelartaza.com
www.hotelataza.es/

HOTEL ARTAZA

Muelle de Ereaga,4 48992 
Getxo 
Teléfono 944915092
tamarises@petitpalace.com
www.petitpalacetamarises.com

PETIT PALACE TAMARISES



Muelle de Ereaga,4 48992 
Getxo 
Teléfono 944910005
javier@lostamarises.com
www.lostamarises.com

R.TAMARISES-IZARRA

Av los Chopos, 21 48992 
Getxo 
Teléfono 944 60 67 22
laolagetxo@gmail.com
www.laolagetxo.com
 

R. LA OLA GETXO

Av Zugazarte, 48930 

Getxo

Teléfono 944637600

eventos@rcmarsc.es

www.rcmarsc.es

R.C. MARÍTIMO EL ABRA

Av Zugazarte 52 48930 Getxo 

Teléfono  944415050

info@palaciosanjoseren.com

www.palaciosanjoseren.com/

PALACIO SANJOSEREN

Pza Sta Eugenia s/n 48930

Getxo

Teléfono:94 4660022

rke@getxo.eus

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

ROMO KULTUR ETXEA

Argitaratutako informazioa enpresa
antolatzaileek eman dute eta Getxoko
Turismo Bulegoa ez da izan litezkeen

aldaketen erantzule. 
- 2019ko prezioak, BEZ barne.

 



GETXOKO TURISMO BULEGOA
Muelle de Ereaga s/n

48992 Getxo 
94.491.08.00

infoturismo@getxo.eus
www.getxo.eus/turismo

 
 
 
 
 
 
 


