Gasteizko merkataritza, xarmagarria

Gasteiz hiri paregabea da, giza-kalitate handiko eta arkitektura aparteko
hirigunea. Bertan ehun urte baino gehiago duten eta azken modako
dendak uztartzen dira, bai eta kate handiak eta marka ospetsuenak.
Merkataritzaren alorrean Gasteizek eman dezakeen ustekaberik handiena
denda txiki eta bitxiak dira; beste leku batzuetan nekez aurkitu daitekeena
eskaintzen dute, beren erakargarri nagusiena ohikotik aparteko
produktuak erakusteko gaitasuna delako. Gure denda xarmagarriak.
Gasteizko merkataritza, xarmagarria.

Ezagutu ezazu
Gasteiz, bertako
merkataritza
xarmagarriaren
bidez: gozamena
eta hunkipena
bermatuta.

ZABALGUNE NEOKLASIKOA
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Hirigune
Historikoko
altxorrak
Gasteizek “denboran bidaiatzeko”
aukera ematen du: nahikoa da
Hirigune
Historikoko
kaleetan
sartzea. Bertako dendetan aniztasuna
eta modernitatea uztartzen dira.
Gasteiztarrek asko maite dute
Hirigune Historikoa; horren isla da
bertako kale-izenak laburtzeko joera,
esaterako “Zapa”, “Pinto”...

Merkataritza inguru xarmagarri baten bila bazabiltza, Hedegile kaleak liluratu egingo
zaitu: ezin izango duzu zein dendak gehien hunkitu zaituen erabaki! Abangoardiako
diseinuak, oparirik bitxienak, arropa gazte eta bereziak, fruta-otarrak, parerik gabeko
jostailuak, luthierrak... Baduzu bertan non bilatu, baduzu non aukeratu.
Zapatari, Aiztogile eta Errementari kaleen izaera ez da hain nabarmenki komertziala,
baina bai, aldiz, ustekabeak eta bitxikeriak aurkitzeko leku paregabea. Ezagutu
itzazue kale eder horietako altxorrak: tokiko elikagai bikain eta hautatuak, artisautza,
dantzarako gaiak, etab.

Zabalgune
neoklasikoa
Zabalgunea
da
Gasteizko
merkataritza gune nagusia, non
modernitateak eta tradizioak bat
egiten duten. Hiri-ingurune ezin
hobea da erosketetan aritzeko, kale
gehienak soilik oinezkoentzat baitira;
pasiera lasaian ibiltzeko aukera
eskaintzen du denda-gune atsegin
honek, trafiko-zaratarik gabe.
Frankizia eta kate handienen
arropa-denden
ondoan
denda
independenteak daude, gertuko eta
betiko merkataritzaren xarma alegia.

Eduardo Dato eta San Antonio dira tradizioaren eta azken modaren arteko dikotomia
hobekien islatzen duten kaleetako bi. Denda ugari biltzen da beraietan, eta horietako
batzuetan produktu paregabeak eta berritzaileenak eskaintzen dituzte.
Bildumako panpinak, azken modako oinetakoak, gozogintza artisaua, diseinuzko
bitxigintza... hori guztia berezko kutsua duten dendetan; izan ere, inguru honetan
“betiko” dendak kate handietako ireki berriekin uztartu dira.
Alaba Jeneralaren kalea, Florida, Foru kalea, Independentzia, San Prudentzio eta
hirigunea osatzen duten beste kaleak ere ustekabez beteta daude: era guztietako
jendearentzako dendak daude bertan.
Gasteizko lurrina edo saskibaloirako azken oinetakoak eros ditzakezu, fruitu lehor
edo kaferik hoberena dastatu, bai eta antigoaleko objektuak edo opari pertsonalizatu
bitxiena bilatu ere.

