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zirrara-itsasoa

Bizkaiko golkoak bihurgune bat eratzen du kosta kantauriarraren eta kosta
euskal-frantsesaren artean, eta bertan babesturik Bidasoa eskualdea dago:
Irun, eta Hondarribia; eremu txiki horrek Euskal Herriaren nortasuna eta
tradizioak ezagutzeko parada ematen du, paisaia eder batean, Pirinioen behealdean. Bidasoa ibaiak bere lurrak bustitzen ditu, eta muga den aldetik bi
herrietan historia-gertakizun garrantzitsuak izan dira, oraindik ere bertako
monumentuetan ageri direnak. Eskualdea berezia da Europa mailan, uztarturik baitaude ohitura zaharren zaporea eta teknologia berrien erosotasuna,
beraz, kalitate maila handia dago bertan. Hala, itsasoak eta mendiak eremu
lasai eta pribilegiatu bat inguratzen dute, eta bertan natura, historia eta gastronomia elkartu egiten dira merkataritza eta negozioetarako gune eder eta
zabal batean, Donostia, Iruñea, Biarritz eta Bilborako abiapuntua den hirian.

Bidasoako eskualdea
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zirrara-itsasoa

komunikabide bikainak
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Bidasoako eskualdea Iberiar Penintsularen eta Europako gainerako herrialdeen artean dago, eta
bertan Euskal Herriko garraio-sare garrantzitsuenetako bat dago, Irunen. Horixe da Madrilera eta
Parisera doazen trenetarako edo Hondarribiko Aireportura doazenen geltokia (aireportuak egunero Madril eta Bartzelonarako hegaldiak ditu). Horiekin batera A-63 eta A-8 autopistak daude, eta
Hondarribiko nahiz Hendaiako kirol kai modernoak, 1.838 amarraleku dituztenak; eremu ezin hobea
Jaizkibel mendiaren gerizan denboraletan babesa eta atrakaleku erosoa nahi duten kosta atlantikotik
datozen nabigatzaileentzat.

Mugarik gabeko eskualdea

5

komunikabide bikainak

ezagutu hondarribia

hondarribia
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Hondarribia

estresa ahazteko herria da, hirigune historikoko Arma Plazako
terraza batean nahiz Portuko San Pedro kaleko taberna edo jatetxe batean lasai
denbora emateko herria. Pintxoak dastatuz kaleko giroa ikustea edo eguzki izpiak
azalean sentitzea guztiz atsegina da. Denbora ahaztu eta hirigune historikotik
ibiltzeko gonbidapena da, terrazetan gozatu eta hiriko historia azalarazten duten
bazter lasaietan egoteko tokia. Erlojua ahazteko unea da, itsas zaporea duten
kaleetatik ibiltzeko unea, erdi aroko kaleetan zehar ibiltzeko unea, eta harresien
isiltasunaren bidez hiriko historia antzemateko unea.

“

“

Hondarribiko aurrekari historikoak. Jaizkibel mendian eta bere inguruetan aurkitutako historiaurreko aztarnek azaltzen dute Hondarribian bizi zela gizakia orain dela 5.000 urte baino gehiago ere. Eremu hori Erromatar Inperioan integratu zen, eta horren lekuko dira hirian aurkitutako aztarnak eta Asturiagan aurkitutako erromatar ainguratokia
edo kaia, Erdikopunta eremuan. Lehenbiziko gotortze lanak Wamba errege godoarenak izan ziren.
1203an Gaztelako Alfonso VIII.ak Hondarribiari “Hiri Gutuna” eta “Hiribildu” titulua eman zizkion. Geroztik hiriak pribilejio
ugari izan zituen Gaztelako monarkien eskutik. Nahiz eta ez dagoen idatzizko lekukotasunik, hizkuntzalaritzak adierazten
digu hiriaren jatorrizko izena HONDARRIBIA izan zela (hondar ibia).
Mugako itsas portua zenez, Hondarribia gotortu egin zen, eta erregeek pribilegioak eman zizkioten hiriari bertako biztanleak suspertzeko pirata eta frantses inbasioei aurre egin zezaten. Dena den, Frantziaren aurkako gerrek ere protagonismoa
eman zioten. Jasota dagoen lehenbiziko gerra 1280an izan zen, eta gerretan zehar batzuetan garaile eta beste batzuetan
garaitua eta suntsitua suertatu zen, adibidez 1894koan. Garaipen nagusia 1638an izan zen, Hogeita Hamar urteko gerraren
amaieran. Garaipen hura urtero ospatzen da irailaren 8an, eta Guadalupeko Amabirjinari zor omen zaio, Hondarribiko zaindariari. Guadalupeko Amabirjina Jaizkibel mendiko magalean dagoen ermita batean dago, hain zuzen ere bere izena daraman ermitan. Guadalupeko Santutegia 1526ko agiri batzuetan ageri da aipatua. Barrenen aipagarriak dira errenazimendu
berantiarreko bi erretaula alboetan, eta aldare nagusia, barroko garaikoa.

hondarribia
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Hondarribia, itsas herria. Hondarribia itsas tradizioko herria da, eta sektore horrek oraindik ere eguneroko jardunean nagusitasun handia du, familia izaerako nekazaritzarekin batera. Horren adierazgarri herriko eskaintza gastronomiko zabala. 1361ean
San Pedro Itsasgizonen Kofradia jaio zen, dena den aurretik era bazegoen arrantza jarduera handia herrian. Lehenbiziko datu historikoek adierazten dute arrantzaleak izan zirela balea ehizan aitzindariak. Hori gure arrantzaleen bizimoduan islatuta geratzen da.
Gaur egun ohitura eta tradizioek bere horretan jarraitzen dute ospakizun guztietan.

Portua auzoa. San Pedro, Santiago eta

hondarribia

Santa Maria Magdalena kaleek arrantzaleen etxe tipiko ederrak dituzte oraindik ere.
Portua auzoak Monumentu historiko-artistiko izendapena du. Arrantzaleen Hermandadea San Pedro itsasgizonen Kofradiaren
antzinako egoitza da, eta Zuloaga kalean
dago.
Matxin Artzu kalean, Portuko Elizaren
ondoan, Itsas Etxea auditorio berria dago.
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itsas tradizioa

erdi aroko hiria
“Hondarribia gozatzeko tokia da, dituen proposamen ugariekin. Izan ere herri turistikoa da, enpresabilerak egiteko eremua eskaintzen du, historiaz jositako herria da (horren lekuko harresiak), kantauriar
kostaldeko hiri ederrenetako bat da, eta hiri moderno, zaindu, atsegin eta goxoa da. Gozamena
herrian, mendian, hondartzan, ibilian, tabernetako gastronomia dastatzerakoan, hotel xarmagarrietan
atseden hartzean, itsasoa eta itsasoko gizonak nahiz nekazariak ikustean, paseatzean…azken batean…
bizitzarekin gozatzea. Hondarribiak aukera asko eskaintzen ditu oporretarako, asteburu baterako edo
enpresa bilerak egiteko. Ezagut ezazu gainetik bere historia, antzinako datu historikoetatik abiatuta,
gure garaia arte. Bertako tradizioak, gotorlekua izan zeneko iragana, turismo baliabideak, gastronomia,
arrantza eta nekazaritza alorrak…”

10

Santa Maria Atea.- Hiriak zituen bi sarrera nagusietako bat zen. Ate honek
zenbait osagai zituen, besteak beste zubi altxagarria, zaintzategia, eta kapera.
Arku xume hau besterik ez da geratzen, eta barrengo aldean ateko gontzak ditu.
Arkuaren gain aldean Hiriko armarria dago, 1694koa. Ezkerraldean XVI. mendeko
Santa Maria kuboa dago.
Kale Nagusia.- Nabarmenak dira bertako etxeetako teilatu-hegalak, zizelkatutako
zuburuak dituztela (batzuk bikoitzak eta besteak bakunak), burdin forjatuz
egindako balkoiak, eta armarriak. Begiratu arretaz 26, 24 eta 22 zk. dituzten etxeak;
estilo barrokoko Udaletxea, 20. zk duena; Casadevante etxea, 5 zk. duena (bertan
adostu ziren 1638ko setioko baldintzak); Zuloaga etxea, 8 zenbakikoa, Torre-Altako
Kondearen etxea izan zena (bertan daude Artxibo Historikoa eta Udal liburutegia);
Iriarte Etxea, oso deigarria, fatxadetako egurrezko egituragatik, modiloiengatik eta
habeengatik (sarrera Denda kaletik du, 2. zenbakitik); Eta Ladrón de Gebara Etxea,
adreilu beiratu urdina duena, estilo honetako bakarra (2. zk.)
Parrokia eliza.- Sagarrondoko Ama Birjinaren Eliza Nagusia, antzinako
harresien gainean eraikia, aurretik zegoen eliza erromaniko bat ordezkatuz.
Estilo gotikoduna, Errenazimentuko eranskinekin hornitua. XV eta XVI.
mendeetan egindakoa da. Kanpandorrea barrokoa da, XVIII. mendekoa, eta
Francisco de Iberok egina da. Iparraldean tenpluko alderik zaharrena dugu:
gotiko estilokoa, bertan dago arku konopiala duen elizate ederra. Ezkerrean
Hiriko jatorrizko armarria dago. Bideari jarraituz Bretxaraino iristen gara (Javier
Ugarte etorbidea); bertatik Txingudiko ikuspegi ederra ageri da. Atzealdean
Paradoreko logelak daude, garai bateko Jauregi-gazteluko logelei dagokien
alderdia. Ondoan, eta beheko errepideraino, Santiago Baluartearen aztarnak
daude.

Arma plaza.- Eginkizun militar eta zibila zuen, izan ere goarnizioak bertan
egiten zituen arma ariketak, eta gainera han egiten ziren jakinarazpenak,
harrerak, zezenketak, eta beste zenbait herri jaialdi.
San Nikolas kalea.- Kale honetan etxeak estuak eta sakonak dira. Behe
solairuak harlanduz eginak dira, eta ateburu eta leihoburua dute. Teilatu-hegalak
bakunak nahiz bikoitzak dira.
Begiratu arretaz 5 zk. duen etxea (1757koa), 13 zk. duena (1665ekoa), eta
Mugarretenea (2 zk. duena)
Karlos V.a gaztelua.- Diotenez hasieran Nafarroako Antso Abarkak eraikiarazi
zuen, eta 1190ean beste errege nafar batek handitu eta gotorrarazi zuen, hain
zuzen ere Antso Jakitunak. Fatxada soila da, eta Karlos V.aren garaikoa da.
Gaztelua eta jauregia zen aldi berean. Sei solairu zituen, eta bertan zeuden
tropak, biltegiak, munizio eta bolbora gordailuak, kalabozoak eta zalditegiak.
1968an birgaitu egin zen Turismo Paradore gisa.
Juan Laborda kalea.- Bertan dago Eguiluztarren leinu etxea; tradizioak
dioenez, bertan hartu zuten ostatu 3 gauez Juana Eroak (Errege Katolikoen
alabak) eta Felipe Ederrak, Bruselarantz zihoazela printze-printzesa oinordeko
izendatuak izatera (1502. urtea)
Gipuzkoa plaza.- Duela gutxi eraikitako plaza ederra. Bertan zenbait arte
galeria daude. Plaza honetan aire zabaleko kultur jarduera batzuk burutzen dira.
Polborina.- Hiriak bolbora gordetzeko zuen biltegietako bat zen. XVII. mendean
eraiki zuten. Egiturak hargintzazko-ganga bat du.

Eguzki kalea.- Jatorrizko traza du, orube estu eta sakonekin, tartean suen
aurkako hormak dituztela.
Pampinot kalea.- Kale honetan etxe interesgarriak, harlanduzko horma duten
behe solairuak eta ate eta leihoburuak daude. Goiko solairuak hormen gainean
daude. Aipagarria da Rameri etxea, 16. zk. duena, Hondarribiko Historiaren
lagunen Elkartearen egoitza, eta etorkizunean Hiriko museoa izango dena.
Denda kalea.- Kale hau Hiriko tipikoenetako bat da. Bere izenak gremioen
garaiak dakarzkigu gogora. Gainera beste bi kale ere badaude, Harategi eta
Zilardegi izenekoak.
Apezpiku kalea.- Kale zaharrenetako bat da. Atzean Palencia etxea,
Echevestenea izena ere eman zaiona, Erdi Arokoa. Bertan jaio zen Cristóbal
Rojas y Sandoval 1502an. Eliza-ikasketak egin zituen, eta Sevillako artzapezpiku
izatera iritsi zen. Carlos V.aren kapilaua eta Santa Teresaren babeslea izan zen.
Lermako Kolegiatan dago hilobiratua (Burgosen). Hondarribiko Hiriak estatua
bat egin zion bera jaio zeneko etxearen aurrean, bere izena daraman plazan.
San Felipe Baluartea.- Eraiki zen azkena izan zen (XVII. Mendean). XIX.
mendean barrenen Jokorako Kasino bat eraiki zen, eta gaur egun Adinekoen
Etxea da. “Kasino Zaharra” izena ematen zaio.
Kanpo aldetik inguratzea.- Kanpo aldetik ibiliz gero, begi-bistan ageri
zaizkigu harresiak, hobiak, baluarteak, San Nikolas ateko zubia, errebellina,
kontramina galeria, eta erasoetan jasandako kanoikaden aztarnak. Ekialdean
harresietako aztarnen ondoan, hobietan, Francisco de Sagarzazuk diseinatutako
lorategi ederrak daude.

erdi aroko hiria

hondarribia

Leiba baluartea.- XVI. mendean eraiki zuten, eta jatorrizko trazatua eta
kontramina galeria ondoen mantentzen duen baluarteetako bat da.
San Nikolas Atea.- Kanpoko atea XVI. mendekoa da; zubi bat zuen, zati
batean altxagarria zena eta beste batean finkoa, hobiaren gainetik iragotzeko.
Pasabidea birgaitu egin dute orain dela gutxi, eta Alde Zaharrera iragotzeko bide
erabilienetako bat da. San Nikolas Atetik kanporantz begiratuta pasabidearen
beste aldean San Nikolas Errebellina dago; Atea babesteko gunea zen, eta duela
gutxi birgaitu da. Barrengo atea, lehenagoko ate baten aztarnak (gotikoa), Hiriko
Erdi Aroko harresiari dagokiona da. Bertan bukatzen da San Nikolas kalea, Arma
Plazatik jaisten den kale baten muturrean.
Erreginaren baluartea.- Baluarte honen kokapenaren ondorioz, eraso asko
jasan zituen izandako setioetan zehar. XVI. mendean eraiki zen, eta geroago
Manzano Monis arkitektoaren zuzendaritzapean zati bat birgaitu egin zuten,
XX. mendean. Murrua izeneko pasabidean harresien lodiera antzematen da.
Erdi Aroko harresia.- Erdi Aroan Hiria inguratzen zuen harresiaren zati bat
da; atal hau agerian dago, baina berez perimetro osoan dago harresi hura, gaur
egungo eraikuntzek ezkutatua. Harresi hura kare-harrizko harlangaitz hormaz
egina zen.
Frantsez putzua.- Putzu bat da, “Frantses putzua” izenekoa; XVI. mendean
eraiki zuten. Harresiz inguratutako Hiriak putzu asko zituen, publikoak nahiz
pribatuak, eta bertatik hornitzen ziren urez, bereziki izandako setio ugarietan.
15 metroko sakontasuna du eta beti izaten du ura, udarik gogorrenetan ere.
Ubilla kalea.- Kale honetan aipagarria da Antonio de Ubilla familiari dagokion
eraikina (erortzeko zorian); Jabea Rivas Markesa zen, hondarribiarra. Era
berean, begiratu 4 zk. duen etxea, Arsu familiari dagokion armarria duena.
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Irun,

historiaz eta gertakizun belikoz hornitua da, izan ere muga
egiten du Frantziarekin; hiria Bidasoa ibaiaren eta Aiako Harriaren artean
dago, eta ingurune zoragarria eskaintzen du paisaia eta kulturaren aldetik
kirolarekin, aisiarekin, atsedenarekin eta gastronomiarekin gozatzeko.
Irun gaur egun Europarekiko komunikabide gune garrantzitsua da, eta
hirian bereziki aipagarriak dira bertako merkataritza maila eta Oiasso,
Gipuzkoako XX. mende amaierako gertaera arkeologiko garrantzitsuena.

“

“

Irunen aurrekari historikoak. Irun K.o. I eta II. mendeetan OIASSO izeneko erromatar kai garrantzitsu
bat izan zen. I eta II. mendeetan galtzada nagusiak Irunen elkartzen ziren, izan ere Europa eta Penintsularen arteko zubia
zen. Irunen lehendabiziko aipamena Gaztelako Alfonso VIII.ak Hondarribiari emandako Hiri-Gutunean ageri zen (1203).
Geroztik, 1766ko otsailean, Carlos II.aren eskutik banandu zen arte, Irun-Uranzu Unibertsitatea Hondarribiaren menpe
zegoen alor zibilean eta kriminalean, eta auzi asko zituen Hondarribiarekin. Unibertsitateak oso kokapen estrategikoa zuenez, sarraski asko jasan zituen inguruko erresumetako erasoen ondoren, eta beti etsaiari aurre egiteko prest egoten zen;
hortik datorkio armarriko goiburua: “VIGILANTE CUSTOS”. “1512an Nafarroaren errekonkistaren aldeko gerra bat izan zen.
Fernando Katolikoak Gaztelu Zahar gaztelua eraikiarazi zuen, Frantziaren parean. Oso gertaera gogoragarria da 1522ko
ekainaren 30eko garaipena, San Martzial gudan. 1659an Pirinioetako Pakea sinatu zen Faisaien irlan, Maria Teresa infanta
eta Frantziako Luis XIV.aren ezkontzaren bidez. San Martzialeko II. Gudak, 1813koak, Independentziako Gerrari amaiera
eman zion. Wellington dukearen zuzendaritzapeko tropek Napoleonen tropak Espainiatik bota zituzten. XIX. mendearen
erdi aldera hiria Estuarioaren bazterreraino zabaldu zen. 1936an hiriak gaur egungo fisonomia hartu zuen.

kultur ondarea

irun

Esan daiteke San Juan Harria zutabeak eta Udaletxeak multzo
arkitektoniko bakarra osatzen dutela.Zutabea 1564an eraikin zuten.
Denboraren iraganarekin Irunen nortasun berezi eta independentearen ikur
bihurtu da; dirudienez, hasieran Irundarren balorea omentzeko eraiki zen,
herriak frantsesen aurka egindako borrokan azaldutako adorea zela eta.
Junkal eliza, 1508an hasi ziren eraikitzen, eta 1606. urtea arte ez zuten
amaitu. Obrak oso iraupen luzea izan zuenez, zenbait estilo ditu nahasita:
gotiko berantiarra eta euskal gotikoa. Kanpo aldetik harrizko eraikin
soil handi bat da, harlanduz egina. Ez du apaingarririk, XVII. mendeko
ate barrokoa izan ezik. Erretaularen gune nagusian Junkal Ama Birjina,
Gipuzkoan ezagutzen den zaharrena. 1973an Monumentu Historiko
Artistiko Nazionala izendatu zuten.
San Martzial ermita. Beltran de la Cueva jaunak, Gipuzkoako Kapitain
Nagusiak, Aldabe mendian ermita bat eraikitzea erabaki zuen, 1522ko
ekainaren 30eko frantsesen gaineko garaipena omentzeko.
Jatorrizko ermita 1796ko sute batean suntsitu zen, eta 1804an berreraiki
eta irudi berria instalatu zen. Ermitaren ondoan begiratoki bat dago, eta
bertatik Txingudiko badiaren ikuspegi ederra ageri da.
Santa Elena ermita. Alde Zaharretik hurbil dago, eta Ama Xantalen
izena ere ematen zaio. Oso garrantzitsua da, izan ere gurtza gunea izan da
20 mendetan zehar, eta bertan arkeologi aztarnak daude. Aipagarriena,
agian, I. mendeko “in santis” tenplu erromatarra eta bertako nekropoli
bateko aztarnak dira.
Bestetik, Gipuzkoan aurkitu den X. mendeko eliza bakarra da. Gaur egungo
ermita, dirudienez, XIV. mendekoa da, eta museo bihurtu dute: bertan
aurkitutako arkeologi aztarnak ageri dira. Handik hurbil izen bereko iturri
publikoa dago, harrizkoa, Kanoi gangak estalia.
Barroko estilokoa da.
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Arbelaitz Jauregia. Eliza kalean dago, Arbelaitztarren leinu Etxe
eder batean. Oso garrantzitsua da, izan ere historiaren arloan garrantzi
handia izan zuten pertsonek hartu zuten ostatu bertan (Enrique III.a
Frantziakoak, Enrike III.ak, Katalina Medicik, Karlos IVak, Katalina
Bragantzakoak, Felipe V.ak, Carlos X.a Frantziakoak, eta abarrek).
1936ko gerrako sutearen ondorioz berreraiki egin dute, eta gaur egun
oinplano karratu zuzena duen eraikina da, harlanduz egina; 1964an
Monumentu Historiko-Artistiko Probintzial izendapena eman zioten.
Urdanibia Jauregia. Probintziako Monumentu Historiko Artistiko
izendapena eman zioten; 1612an eraiki zuen Arkitekto italiar batek,
Sebastian de Urdanibiak eskatuta, hain zuzen ere antzina dorretxe
bat zegoen tokian. Urdanibia Jauregiak estilo errenazentista du;
fatxada harlanduzkoa da, eta bertan bi armarri ditu, horietako bat
Aranzate dorrekoa. Armarrian dorre bat sutan ageri da, gipuzkoarrek
1476an frantsesen aurka lortutako garaipenaren omenez. Guda hartan
frantsesak Arantzate dorrean sartu ziren babesteko (ez gaur egun
dagoen eraikinean), eta dorrearen jabeak, Pedro Urdanibiak, su eman
zion, eta 120 soldadu erre ziren barrenen.
Faisaien irla. Garai batean Hondarribiarena zen. Gaur egun Irun
eta Hendaiarena da, eta uhartea zaintzeaz txandaka arduratzen dira,
sei hilabetez bat, eta beste sei hilabetez bestea. Orain 2.000 metro
karratu ditu, eta sendotu egin dute, babes lanak eginez. Bertan
garrantzi handiko gertaera historikoak izan dira, horietan nagusia
1659ko Pirinioen bakearen ituna. Gainera bertan bahituak trukatu
izan dira, infanta ezkongaiak eman dira, etab.

erakustoki-kaleak

hiri komertziala

irun

Bidasoako herri hau oso bizia da, eta bertan
ostalaritza, merkataritza eta erakusketa alorreko
jarduera asko daude, horietan nagusia Euskal
Kostaldeko Nazioarteko Feria (FICOBA). Gainera,
gure kaleetan 1.300 bat komertzio daude,
kalitatezko eskaintza ugari egiten dituztenak. Hala,
erosketak egitea herri honetan aisiarako aukera
ederra da, oso irisbide egokiak baititu, eta eremua
txikia denez oinez egin baitaiteke ibilbidea. Gainera
arte zaleek ederki goza dezakete margolan eta
eskulturekin: XX. mende hasierakoak dira, Darío
de Regoyos margolari inpresionista Irunen bizitzen
jarri eta bere margolanetan Bidasoako badiaren
paisaia ederrak islatu zituen garaikoak, edo
Vazquez Díaz bertaratu zenekoak, edo Jorge Oteiza
eskultoreak bere lanak Irungo etxe tailerrean egin
zituenekoak.
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irun

erromatar hiria

Bidasoak bustitako lurren baldintza naturalak eta bere inguruko lurren kokapena betitik oso erakargarriak izan
dira errege, enperadore eta pertsonaia nagusientzat. K.o. I. eta III. mendeetan erromatar inperioa lur hauetan
bertaratu zen, eta Oiasso hiria sortu zuen, eremuko atlantikoko garrantzitsuenetako bat; hiri haren arrastoak
oraindik ere bizirik daude aurkitutako aztarna askotan, besteak beste Santiago kalean agertutako erromatar kaia
eta termetan (Oiasso Erromatar Museoaren atze aldean daude); museo honek eskualdean aurkitutako aztarna
guztiak biltzen ditu. Irungo Oiasso Museo arkeologikoan Oiasso hiriaren inguruan aurkitutako erromatar garaiko
aztarna guztiak daude bilduta, eta museoaren xedea inguruko arkeologi ondarea ezagutaraztea eta Bizkaiko
Golkoko erromatar garaia hedatzea da. Museoak era atseginean Oiasso ezagutarazteko aukera eskaintzen
du, zenbait espaziotan gai ezberdinak azalduz: bertako gizartean erromatar munduak sortu zuen inpaktua,
Kaiaren aurkikuntza arkeologikoa, eta hiriko bizimodua gure garaiko aroko I. eta II. mendetan. Gainera bisitariek
erromatar ibilbide batean bisita gidatuak egiteko aukera dute. Kultur ibilbide horrek hain ederra den ondare
horretara hurbilduko gaitu. Ibilbidea Oiasso museoan hasten da, eta Sarasate kaletik eta Beraunetik jarraitzen
du; ondoren Salis Etorbidetik eta Santiago kaletik jarraitzen du. Dunboaraino iritsi eta bertatik Uranzu kalera
eta Urdanibia plazara eramaten gaitu. Ondoren, Ama Xantalen ermitan geldiunea egiten da: bertan erromatar
garaiko hilerri bat aurkitu zuten, eraikin seinaleztatuak eta ehun errausketa ontzi baino gehiago zituela.
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historia altxorra
Oiasso Erromatar museoa
Tel: 943 63 93 53
www.oiasso.com

Tren berde meatzaria.
Abentura Irugurutzeta meategiaren barrenen.
Museotik aterata Irugurutzeta meategietara goaz, bertan zuloak, labeak eta meategiak ikusteko.
Erromatar trenbidea.
Tren Berdean egiteko ibilbidea: Hiri erromatarra eta Santa Elena ermita.
Trena museoaren parean egongo da zure zain, Irungo kaleetan zehar ibilbideari ekiteko, eta antzina zuen itxuraren berri emateko.

erromatar hiria

irun

Ibilbidea
1 Sarasate kalea
2 Salis Etorbidea
3 Santiago kalen
4 Dunboa
5 Uranzu
6 Prudencia Arbide
kalea
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gastronomia:
aukera handia eta kalitatea
Euskal arima eta sasoiko produktu hoberenak dituen sukaldaritza. Euskaldunen
grinetako bat sukaldaritza da, ondorioz, plater berritzaile eta goxoenak dastatu nahi duen edozeinek inguru honetan jatetxe
eskaintza ederra aurkituko du, gastronomia-giden kalifikazio gorenekin hornituak; horrez gain sagardotegiak ere badaude.
Eskualdetik barrena paseotxoa eginda gosetu egiten gara. Asetzeko, ezinbestekoak dira alboan lagun ona, eta karta eder bat
eskaintzen duen mahaia: Haragia, arraina, barazkiak, eta postre goxoak azaltzen dizkigun karta, guztiak ere sasoiko jakiekin eginak.
Urtaro bakoitzak zapore bereziak eskaintzen ditu, jatetxeetako su bizietan eginak. Eskaintza zabala da, eta etxeko tradiziozko
platerak nahiz sukaldaritza berriko proposamen berritzaileak topatuko ditugu. Tabernetako barrak ere tentagarriak dira begietarako
eta sabelerako: pintxo goxoak, txakolin baso eder batekin hornituak.

izendun
sukaldaritza
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Sukaldaritzak garapen handia
izan du, eta kalitate goreneko
arte bihurtu da; helburua kalitatezko produktu fresko eta
naturalaren zaporeei eustea
da, neurri egokian maneiatuta.
Sukaldean artistak dira, eta
antzinako errezetak erabili
eta berreskuratzen dituzte;
sukaldeari aire berria ematen
diote, eta jatorri umileko platerei duten balioa eman eta
errezetak berritzen dituzte.
Gastronomiaren tenpluak dira,
gusturik finena asetzeko
eremuak.

produktuan
oinarritutako
sukaldaritza

Bidasoaldeko sukaldaritzaren
ezaugarri nagusietako bat
bertako produktuen kalitatea
da, herriaren itsas kulturaren
ondorio zuzena Jatetxe guztietan daude arrain eta itsaskiak, eta horien osagarri lurrak
eskainitako barazkiak eta
inguruetako haragirik onena.
Bidasoako gizon eta emakumeek jakituriaz landu dituzte
itsasoak eta lurrak eskainitako jakiak.

sagardotegiak

Bidasoako eskualdean oso
geurea dugun beste errito
bat “sagardotegia” da.
Establezimendu hauek urtarrilean hasten dira martxan, eta
afaldu ahala sagardoa zuzenean kupeletik edo barrikatik
edaten da.
Bakailao tortilla, bakailaoa
piperrekin, txuleta eder bat,
eta postrerako gazta, intxaurrak
eta irasagarra. Hori guztia giro
berezi eta erakargarri batean.

elkarte
gastronomikoak

Irun eta Hondarribiko elkarte
eta kofradia gehienak bertako
Alde Zaharretan daude.
Horiek dira bazkideek osatutako egiazko santutegi gastronomikoak; bazkideak bertan
biltzen dira bazkari eta afarietarako, eta haiek aritzen dira
sukaldean. Bazkideak gizonak
izaten dira; lehen emakumeek galarazia zuten elkarteetara joatea, orain, aldiz ezin
dira sukaldean sartu, baina
mahaietan eseri bai.

pintxotan

Otordu on baten aurretik
sabela goxatzeko, Irun eta
Hondarribiak pintxo ikusgarriz
osatutako barrak eskaintzen
dizkizu. Izendun sukaldaritza
da barra ikusgarri eta ederrenen protagonista; produktuaren jatorrizko zaporea da
nagusi, estetika zaindu batez
aurkeztua. Pintxoa miniaturazko sukaldaritza da, onenik
onena; zaila izaten da lehenbizikoa aukeratzea, are zailagoa
azkena aukeratzea.

Bidasoako Eskualdeak bisitariari ostatu hartzeko formula asko eskaintzen dizkio, hiri osoan banatutako
hotel, ostatu eta apartamentuz osatuak. Gainera bi kanpin, bi aterpe, eta agroturismo eta landa-etxe
asko daude, bisitariaren neurrira egindako inguru batekin gozatzeko: berdegune lasaiak nonahi, urteko
edozein sasoitan. Erdi Eroan jaiki, eguna erosketak egiten eman, erromatar iraganean murgildu, mendian ibili, Donejakue Bidea egiten ari den erromes batekin hitz egin, hegaztiak ikusteko txoko egoki bat
atzeman…guztiak zure esku gure eskualdean ostatu hartzen baduzu.

Ez diezazutela aurrea hartu

zure neurriko ostatu eta hotelak

19

natura nonahi

Talaia ibilbidea
Talaiak Lapurdiko ibilbidearen lekukoa hartzen
du, hau da, itsasoari bizkarra eman gabe Hendaiaraino iristen den bidearen lekukoa. Hala,
ibilbidea gure ondoko Hondarribia herrian hasten da, eta Gipuzkoako kostan barrena jarraituta
Saturraranera iristen da. Lehenbiziko etapa hau
da: Hondarribia – Donibane Lohitzune.
Gutxi gorabehera 22 kilometroko ibilbidea da,
eta bi herriak lotzen ditu. Etaparen hasierako eta
amaierako bi herrien itsas alderdia dastatzeaz
gain, ibilbidean Jaizkibeleko ezaugarri nagusiak
barneratu ahal dira. Gainera, mendeetan zehar
garatutako jarduera eta gertaera historikoen
ondorioz, bizirik dauden aztarnetara hurbiltzeko
ibilbide egokia da:
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Lanbide zaharrak, anaien arteko gerrak , muga
ezarpenak, itsasontzi-garapena, eta beste hainbat bitxikeria nahasi egiten dira erreka, larre eta
ipar isurialdeko lurmuturrekin. Azken batean
Gipuzkoako kostaldeko natur eta kultur ondarea
era erakargarrian azaltzen duen ibilbide bat da.

Jaizkibel mendia,
bidasoako paisaiaren
giltzarria……
Paisaiaren osagai nagusietako bat da.
Itsasertzaren parean kokatua da, eta itsaslabar handiak daude mendebalderantz:
240 metro bitarteko altuera ere badute
zati batzuetan. Mendebalderago dagoen
zatian erliebea ez da hain malkartsua, eta
bertan senai txikiak eta amildegiak sortzen
dira, errekak Kantauri itsasoraino doazen
bidean. Eremu horretan gainera Europako
gainerako lurretan oso arraroak diren zenbait landare espezie izaten dira, adibidez
zenbait iratze tropikal.
Zenbait kaio koloniak (kaio ilunek eta kaio
hankahoriek) haien habiak Jaizkibeleko
itsas-labarretan dituzte. Beste zenbait itsas
hegazti ere, adibidez ekaitz-txori txikia,
ikusi izan dira ingurune honetan, beste
zenbait espezierekin batera, besteak beste
musker berde-beltzarekin edo suge berdehoriarekin.

Kolorea

ibilbidea/tartea

A
B
C
D
E
F
G
H
K

6.200m
4.580m
12.700m
6.900m
7.430m
6.050m
6.350m
6.730m
10.700m
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Jaizkibeleko bideak

txingudiko padurak

plaiaundi eta jaitzubia,
berreskuratutako
padurak……
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Plaiaundi-Jaitzubia parke ekologikoa
da
Europako padura-eremurik egokienetako bat
alderdi honetan antzemandako 312tik gorako
espezieak ikusteko; bertan daude Iberiar
penintsulan dauden hegazti espezien %60.
Hezeguneko hegazti kopuru handi honen
arrazoia zera da, hauxe dela Kontinenteko
hegaztien migrazio-bide nagusietako bat,
eta hori dela-eta espezie asko parkeko
urmaelean atseden hartzen dutela. Plaiaundi
eta Jaizubiako padurak berreskuratutako
padurak dira, izan ere lehen oso hondatuta
zeuden, gizakiaren erabileraren ondorioz.
Ibilbide horietan habitat mota guztietan zehar
ibil daiteke: Ur gezako putzuetan, larreetan,
basoetan, urmaeletan… Oinezkoen ibilbide
horiek egokiak dira jende mota guztiarentzat,
eta bertan azalpen kartelak, etxolak eta
dorreak aurkituko ditugu, fauna eta paisaia
ikusten lagunduko digutenak.

Txingudiko padurak
Tel: 943 619389
www.euskadi.net/txingudi

JAITZUBI
JAITZUBIA
PLAIAUNDI
PLAYAUNDI

Belardi eremuak
Zuhaitz eta zuhaixka eremuak
Errekaren ibilgua
Itsasaldien eragina duen hezegunea
Ur gezako hezegunea
Hiritartutako eraikin
eta eremuak

Ibilbide
nagusia
Bigarren mailako
ibilbideak
Donejakue
bidea
TXINGUDI EKOETXEA (Plaiaundi)
Interpretazio gunea
Behatoki eta dorre panoramikoak
Informazio gunea
Jaitzubiko padurak

Aiako Harria,
Jaizkibelekin batera,
muga ederra da…
Euskal Autonomi Erkidegoko mendien
artean Aiako harria berezia da, bera baita
Pirinioetako Kateko azken ardatza, eta
Pirinioetako mendi-adar batean baitago,
Gipuzkoako mendebaldeko muturrean.
Mendebalderantz ez dugu berriz arroka
plutonikorik topatuko, behin Aiako harriaren
eraginetik aldentzen garenean. Ondorioz,
berezitasun geologikoaz hitz egiten ari
gara. Lur horietan azaltzen dira Euskal
Herriko materialik zaharrenak, izan ere Aro
Primariokoak edo Paleozoikoak dira. Aiako
Harria parke naturala euskal granitozko
mendi bakarra da, eta Euskal Herriko
geologia-altxor handienetako bat, izan ere
saiak, sai zuriak eta errege mirotzak egiten
dute hegan bere gailurren gainetik, eta bere
basoetan barrena basakatua, orkatza eta
basurdea ibiltzen dira.

0-200
200-400
400-600
600-800
800-1000
Ibilbideak
hipika
parapentea
eskalada
atsedenlekua
babesgunea
aterpea
harrera gunea
kanpina
piknikgunea
behatokia
agroturismoa
kobazuloa
landa etxea

aiako harria
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donejakue bidea
Eskualde hau erromes edo bisitari gisa ezagutzea Bideak historian zehar
zedarritutako urratsak sentitzea da. Donejakue bidea ederki seinaleztatutako
ibilbidea da, erromesak bere ibilian gozatzeko moduan azaldua. Hiriguneetan
seinaleak maskor bat eta plaka batzuk dira, eta mendi-bideetan gezi hori asko
daude.
BIDEA IRUNDIK BARRENA
Europatik zetozen zenbait erromes Bidasoako bokaletik abiatzen ziren, Irundik, eta penintsulako lehenengo
urratsak Gipuzkoaren barne alderantz bideratzen zituzten, jakitun horixe zela erromatarren garaitik ere
Penintsulako Ipar aldeko komunikazio ardatz nagusietako bat. Erromatar galtzada zaharraren aztarnek eta
artzaintza-bideen arrastoek adierazten digute ibilbide horrek berebiziko garrantzia zuela.

BIDEA HONDARRIBITIK BARRENA
Compostelako Santiago hirirako erromes ibilbideetako bat da. IX. eta X. mendeetan, orduko, erromesek ibilbide
hori hartzen zuten, finkatuak eta garrantzitsuak ziren galtzadez baliatzen zen bidea, eta zalantzarik gabe seguruena
zen bidea. Ibilbide horretan bat egiten dute itsas, hiri eta nekazaritza alorreko Euskal Herriek.

nola eskuratu egiaztagiria
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IRUNGO SANTIAGO BIDEEN LAGUNEN ELKARTEA
Fueros, 2. Irun. 943 62 41 85 – 688 60 15 39
GIPUZKOAKO SANTIAGO BIDEEN LAGUNEN ELKARTEA
Urbieta, 2-lur-azpia. Donostia. 943 42 72 81

non hartu ostatu
ERROMESEN ATERPEA: Irekia Aste Santutik irailaren 30a bitarte.
Lucas de Berroa, 18-1º (20301) Irun. 943 62 41 85 / 635 74 37 74
MARTINDOZENEA UDAL ATERPEA
Elizatxo, 18 (20302). Irun. 943 62 10 42
GOIKO ERROTA
Jaizubia 14, Hondarribia. 943 64 38 84

kostako bidea

The Interior Route

Lehenbiziko zatia Kaizarretik abiatzen da, arrantzaleen garai bateko

Santiagoko adarra da erromesak Lapurditik Irunera joateko duen

kaitik, Guadalupeko Santutegiraino; bidea Alde Zaharretik igarotzen da.

bideetako bat, hau da, Santiago Nazioarteko zubitik San Juan Harria

Bigarren zatia Jaizkibelen barrena doan mendi-bidea da, Guadalupetik

plazaraino doana. Gainera Behobiatik ere joan daiteke (1.550m).

Lezoko Hirigune Historikoraino doana (8.500m).

Errege Bidea egiteko Behobiatik San Juan Harriraino, nahiz San Juan

Hondarribia- km 0

Kaizarrean hasi, eta Santiago kaletik barrena Hirigune Historikora
abiatzen gara. Arma Plazaraino iritsi, eta bertan Karlos V.a Gaztelua
ikusiko dugu. Kale Nagusitik jaitsi Santa maria Ateraino, eta Santa
Engrazia ermitarantz abiatu. Eskuin aldean eskailera batzuk Santiagotxo
ermitaraino hurbiltzen gaituzten bide asfaltatu bateraino iristen dira.
Bertan bat egiten dute Kostako bideak eta Irundik datorren barrengo
bideak. Ermitaren inguruetan duela gutxi zaharberritutako Goikoerrota
dago. Jaizkibel mendian barrena igotzen hasiko gara.
Laster eskuinetara bira egin eta gero ezkerretara, GI-3440ra ematen
duen errepidetik.
Eskuinerantz bidegurutze bat hartu, eta Txominenea baserriraino
iritsi aurretik eskailera batzuek Santa Barbara ermitaraino eramango
gaituzte, eta gorago Guadalupe Santutegiraino.

Guadalupe. Km 5,1

Santutegitik atera eta ezkerrera bira egiten duen basoko mendi-bidea
hartu eta Jaizkibel mendiaren hego hegia inguratuko dugu. Gune
horretan Erramuz eta Sta. Barbarako garai bateko dorreak elkartzen
dituen gailur-lerroa hartu behar dugu, Jaizkibeleko gailur gorenera
iritsi arte, garai bateko San Enrique gazteluaren aztarnak dauden
gunera. Inguruko ikuspegi ederrekin gozatu ondoren gailur lerroan
barrena doan mendi-bidetik jarraituko dugu, eta mendi-lepo bateraino
pixkanaka eramaten gaituen bidetik jaitsiko gara, aurretik beste bi
dorretatik igarota. Bertan gailur-lerroa utzi eta ezkerretara hartuko
dugu, mendi-bide bat zeharkatuta doan bidetik, Olazar baserriraino.
Handik porlanezko bide batek Lezoko hirigune historikora eramango
gaitu.

Plazatik Oiartzungo Elizalde auzoraino joan daiteke.

Santiagoko zubia. Km 0

Santiagoko bidetik abiatuko gara, Bidasoa ibaiaren gainetik, eta Ficoba
erakustazokaren paretik Real Union Pasealekua hartu eta Santiago
kaleraino iritsiko gara. Bertatik Junkal elizaraino joango gara. Azkenik
Udaletxearen parean dagoen San Juan Harria Plazaraino iritsiko gara.
Bertara Behobiatik ere irits gaitezke.

Irun. Km 1,5

Kolon Pasealekutik jarraituko dugu; bertatik ateratzen da Kostako
Bidea, Hondarribirantz. Etapa honek Irun zeharkatzen du, LandetxaVentas auzoraino iritsi arte. Erromesen aterpera iritsi aurretik Belitz
kaletik igoko gara eta zubia gurutzatuko dugu, autopistaren gainetik;
ondoren beherantz saihesbide bat hartuko dugu eskuinerantz. Behin
Altzubide baserriak igarota, ubide baten ondotik ibiliko gara hurrengo
bidegurutzera iritsi arte; bertatik ezkerretik ubidea igaroko dugu.
Baserri bateraino iritsiko gara; bertatik GI-3451 errepideraino eramango
gaituen bide bat hartuko dugu, eta horik hurrengo bidegurutzea arte
jarraituko dugu.
Porlanezko bide batetik gainalde bateraino igoko gara, lau bideren
arteko bidegurutze batera, eta jarraituko dugu GI-2134 errepidean
amaitu arte, Gurutze Auzoaren parean.
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donejakue bidea

badiako bidea
Badiako bideak Irun, Hondarribia eta Hendaia herriak elkartzen dituzten ezaugarri
guztiak azaltzen ditu, alderdi hau geurea eta ezaguna bihurtzen dutenak. Bide
horrek gure historia, harreman, ondare eta kultura azaltzen ditu, eta hala nortasun
komun bat sortzen dugu, eta gure badiaren ikuspegi orokorrago bat lortzen
dugu. Badiako bideak 14 kilometrotan zehar Hendaiako Abbadie Gaztelutik
Hondarribiko Higer Itsasargiraino eramaten gaitu: hondartzaren ertzetik hasi, eta
ondoren badia, Bidasoa ibaia, Irun erromatarra, padurak, Hondarribiko Hirigune
Historikoa, eta kaia.

Urratsez urrats. Gunez gune.
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Bideak seinaleak ditu denboran zehar eramaten gaituen ibilbideari
jarraitzeko, eta paisaiak azaltzen digun edertasuna dastatzeko.
Sarrerako 5 atek bidearen berri ematen digute; bidean interpretaziorako 49 seinale daude, eta 10 kiribil-seinalek bidetik ateratzeko parada
ematen digute, intereseko tokiak ezagutzeko; horiez gain 19 seinale
deskribatzaile eta 50 norabide-seinale daude.
Seinaleak bidean zehar barreiaturik daude, gure ingurua ezagutarazi
nahian.

hondarribia
hendaia

Badiako bidea
Aurkezpen panela

irun

Interpretazio panelak
aukerako bideak
Panel apaingarriak

badiako bidea
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tradizio biziak

Irun eta Hondarribiak tradizio eta errito asko dituzte, haien iragan historiko eta kulturalen sorrera izen direnak. Mendeak joan eta
mendeak etorri bere horretan jarraitzen dute. Horietako bat Hondarribiko Aste Santuko prozesioa da, XVII. mendetik ospatzen dena,
eta Irungo ekainaren 30eko Arma Alardea (ekainak 30), 1522ko San Martzialeko gudaren garaipena ospatzekoa dena. Uztailaren
25ko Kutxa Entrega ospakizunean hondarribiar arrantzaleak urteko arrantzei buruzko agiri zaharrak eramaten dituzte desfilean
kofradiatik Parrokiara, agiri horiek emakume batek buru gainean kutxa batean sartuta daramatzala. Hondarribiar arrantzaleak
munduko erakunde zaharrenetako bateko partaideak dira, arrantzaleen Kofradia s.XIV. mendekoa baita. Hondarribiko Arma Alardeak
(irailak 8) 1638tik herria frantses ejertzitoaren setiotik askatu zuteneko gertaera ospatzen du.

jaialk

tradizioak eta erritoak
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Aste Santuan Gipuzkoan
errotuen dagoen prozesioetako bat Hondarribiko
Ostiral Santu egunekoa da.
Hondarribiko alde zaharreko
kaleetan barrena prozesio
isila joaten da, tradiziozko
debozioz josia. Pazko Astelehenean erromeria izaten da
Guadalupe ondoan.

Bidasoako eskualdean Gipuzkoako alarde ikusgarrienak izaten
dira. Urtero ekainaren 30ean milaka irundarrek tiro egiten dute
airera, San Martziali egindako omenaldian. Gauza bera egiten
dute hondarribiarrek irailaren 8an Guadalupeko amabirjinaren
omenez.
Duela zenbait mende irundar eta hondarribiarrek egindako
botoa betez, herriko jai nagusiak ospatzen dituzte, balentria
militar hura omendu nahian. Hala, eskerrak ematen dituzte
eskuratutako mesedeagatik eta frantsesei irabazitako gudagatik, Alarde izeneko hiri-erlijio izaerako prozesioaren bidez,
antzezpen folklorikoa eginez.

Hondarribiko Kutxa egunean
itsasontzietako patroiak eta
agintariak desfilean joaten
dira Portutik Parrokiara, haien
izendapenen jabetza hartzera
eta Kofradiaren Junta eratzera.
Jai horretan arrantzaleren
baten alaba gazte batek kutxa
bat eramaten du, barruan
agiri zaharrak daramatzala.

Abuztuko lehenbiziko igandean Irunen Euskal Jira ospatzen
da; bertan gurdiek edo karrozek, apainduta, euskal jai
irundar hori zeharkatzen dute.
Jai horietan euskal dantzek
aspaldiko bizimodu eta baloreetara hurbiltzen gaituzte. Bertsolariak ere izaten dira bertan.

kultur eta kirol jarduerak
HONDARRIBIA

Aste Santuko prozesioa.................................................. martxoan/apirilean
Euskadiko Txirrindulari itzulia......................................... maiatzean
Blues Festival.................................................................. uztailean
Kutxa Eguna..................................................................... uztailaren 25ean
Estropadak...................................................................... abuztuan
Nekazal kirola “Herri Giroa”........................................... abuztuan
Amabirjina Eguna “Alardea”........................................... irailaren 8an
Herri Kirola..................................................................... irailaren 11n

IRUN

Euskadiko Txirrindulari itzulia.........................................
San Martzial Eguna.........................................................
“Luis Mariano” Nazioarteko Kantu Lehiaketa ................
Herri Kirola.....................................................................
Euskal Jira.......................................................................
Gazte antzerki erakustaldia ...........................................
Zine eta bideo gaztea lehiaketa......................................

maiatzean
ekainaren 30ean
uztailean (Amaia KZ)
uztailaren 1ean (Urdanibia Plaza)
abuztuko 1go. larunbatean
urrian/azaroan (C.C.A)
abenduan

azokak eta feriak
HONDAHONDARRIBIA

Brokante eta bildumak/Kirol kaia....................... .. hilabeteko 1go eta 2. igandeetan
Azoka zumardian.................................................. ..............................asteazkenetan
Azoka Hondarribia/Portua (udan)............................................... .........larunbatetan
Erdi Aroko Azoka......................................................................................... ekainean
“Herri Giroa” Artisautza Azoka.................................... ...............................abuztuan
Azienda Feria /Zumardia............................................................. ..........irailaren 11n
Santo Tomas Feria............................................................... ....... abenduaren 21ean

IRUN

Merkatu txikia/Urdanibia Plaza......................................... ...................larunbatetan
Arte azoka........................................................................ ..... hilabeteko 3. igandean
Liburuaren astea/Zabaltza Plaza ....................................... ......................... apirilean
Azienda feria(Urdanibia Plaza ...........................................................uztailaren 1ean
Santo Tomas Feria......................................................... ............. abenduaren 21ean

ekitaldiak, azokak, feriak
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erosketak egitea

30

Denden ordutegia:
09:00-10:00/13:00-13:30
16:00-16:30/19:00-20:00
MERKATARITZA EREMU NAGUSIAK
Hondarribian Portua, Kirol Kaia eta Alde Zaharra.
Irunen Kolon Ibilbidea, Pio XII eta San Miguel.

Eskualdea, gainera, leku ezin hobea da xede jakina duten bidaietarako, enpresa bileretarako eta lan topaketak egiteko.
Azpiegiturarik modernoenak ditu ekitaldi mota guztiak egiteko, izan ere bertako hoteletan areto asko daude hartarako,
eta gainera FICOBAk eskaintzen duen eremu egokitua bertan dago, Irunen bertan. Lana eta kultur bisitak tartekatzea, edo
kanpoko jarduerak egitea, aukera ezin hobeak izan litezke hotel eskaintza ederra duen eskualdean, eta kalitate goreneko
gastronomia eta turismo gune interesgarrienak biltzen dituen eremuan. Ostalaritza moderno eta prestatuaz gain, ia hotel
guztiek dituzte areto eta eremu aski aisia eta lanaren arteko oreka aurkitu nahi duten enpresa txiki eta ertainek topaketak
egiteko. Eskualdea hurbil dago Donostiatik eta Miarritzetik, eta bertan ditu Nafarroako herriak ere. Hondarribia-Donostiako Aireportua, autopistak, autobiak eta trenbideak, autobusak…guztiek ere Espainiako gainerako herriekin eta Europarekin elkartzen gaituzte.

negozioak egiteko eremu aproposa

lana eta aisia
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turismo Zerbitzuak
Irun eta Hondarribiak eskaintzen duten lasaitasunaren osagarri, aisia eta kirol jardueretarako aukera dago. Eskualde osoan hainbat
jarduera daude, Txingudiko badiako ingurune naturalean txertatuak, zaletasun guztiak asetzeko aski: surfa, urpekaritza, parapentea, mendi-bideak, hipika, golfa, hegan egitea… Itsasoak, ibaiak eta mendiak, elkarturik, gure eskualdea leku aproposa bihurtzen
dute kirol askotan aritzeko.

Aukera ezazu zure jarduera
ur
jarduerak
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HONDARRIBIKO KIROL KAIA
Tel. 943 64 17 11
WINDSURFA
Hondarribiko Itsaskari Baita
Tel. 943 64 27 88
SURFA
Central Surf
Tel. 943 62 22 16
UHINGAIN
Tel. 666 54 12 32
620 94 44 54
BELA
Hondarribiko Itsaskari Baita
Tel. 943 64 27 88
NAVEGAVELA (sailing school)
Tel. 610 40 55 54
648 18 30 37
PIRAGUISMOA ETA ARRAUNA
Santiagotarrak (Irun)
Tel. 943 63 20 56
HONDARRIBIKO ARRAUN ELKARTEA
Tel. 943 64 01 61
UR JARDUERAK
Estatxa
Tel. 629 07 09 36
HIGER KATAMARANA (Itsas zerbitzuak)
Tel. 639 61 78 98
HONDARRIBIA SUP ESKOLA
Tel. 615 76 99 44

urpeko
jarduerak
HONDARRIBIA URPEKARITZA		
Tel. 609 41 91 14
943 10 06 09

aire turismoa

ALA DELTA ETA PARAPENTEA
Centro de Vuelo Bidasoa
Tel. 609 45 95 95
HEGALDI TURISTIKOAK
EASO FLYERS
Tel. 943 64 42 52
649 80 91 05

kiroldegiak
ARTALEKU
Irun
Tel. 943 50 57 50
AZKEN PORTU
Irun
Tel. 943 50 57 80
HONDARTZA
Hondarribia
Tel. 943 64 71 37

museoak
OIASSO
943 63 93 53
MARIPOSAS
943 62 09 93
MENCHU GAL ART GALLERY
943 50 54 30
MOLINO GOIKOERROTA
943 64 38 84
ARMA PLAZA
943 64 36 77

turismo bizia
eta naturako
jarduerak

KAPITAN TXIMISTA
Tel. 943 64 48 34
699 95 62 58

txangoak eta
bisita gidatuak
HONDARRIBIA TOURS
Tel. 943 64 54 35
JOLASKI
Tel. 943 61 64 47
639 61 78 98
MAREI azafatak
Tel. 648 05 30 055
AIREPORTUA
Bisitaldi gidatuak (Taldeak)
Tel. 943 66 85 00
IRUNGO TREN ERROMATARRA
Tel. 43 63 93 53
Ibilbide arkeologikoa Oiasso hiri erromatarrean barrena: Hirigintza eta nekropolia.

beste zenbait kirol

HIPIKA
Jaizubia Klub Hipikoa
Tel. 943 61 90 15
TIRO OLINPIKOA
San Martzial Kluba Irun
Tel. 943 62 63 84
GOLFA
GOLF KLUBA
Astelehenetik ostiralera
(asteburuetan bazkideak bakarrik)
Tel. 943 61 68 45
TENISA
Txingudi Tenis Kluba
Tel. 943 63 84 05

taxiak

aparkalekuak

Radio Taxi Bidasoa
www.radiotaxibidasoa.com

943 63 33 03

autobusak
Lurralde Bus	
www.lurraldebus.net

943 00 01 16

trena

Irungo aparkalekuak
PºColón /Luis Mariano
Mendibil merkataritza gunea
Renfe geltokia 		
Ficoba		
Pio XII		
San Juan		

943 62 21 95
943 63 83 94
943 64 97 87
943 66 77 88
943 61 59 26
943 63 64 65

Renfe		
Aparkamenduak Hondarribian
Geltoki kalea
943 64 96 37
Benta/Hondartza/Kaia/Alde zaharra
902 24 02 02
beste zerbitzuak
Eusko Tren
Hondarribia Kanper
Kolon Pasealekua
943 61 76 33
902 54 32 10

943 64 07 16

donostia-hondarribia aireportua
Aena Informazioa

943 66 85 00

ibilgailuak alokatzeko
ATESA
EUROPCAR
HERTZ
AVIS
LEGASA

Aireportua
Aireportua
Aireportua
Aireportua
Lope de Irigoyen,9

943 64 02 14
943 66 85 30
943 66 85 66
943 66 85 48
943 61 28 66/99

garraioak
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ERRESERBA TURISTIKOAK ON-LINE
Tel. 902 443 442
www.reservasguipuzcoa.com

www.bidasoaturismo.com
www.visithondarribiairun.com
Tel. 943 64 54 58

