GASTRONOMIA

V itoria-Gasteiz,
berezko zaporedun hiria

EUSKAL GASTRONOMIA EZAGUTU
Pintxoak, plater sofistikatuak eta sasoiko produktuekin
egindako errezeta tradizionalak,
den-denak Arabako ardo bikainekin uztatuta

GOZA EZAZU EUSKAL
GASTRONOMIA ANITZAREN
BIKAINTASUNA GASTEIZEN

Hiriak gustu eta poltsiko guztien neurriko proposamenak eskaintzen
dizkizu, bertako produktu paregabeak, euskal gastronomiaren tradizioa
eta gure sukaldarien talentua uztartzen dituztenak.
Araban zehar gure espezialitateen oinarri diren produktu bereziak
aurkituko dituzu. Zain dauzkazu azoka eta merkatuak, taberna eta
jatetxeak, upategi entzutetsuak eta okindegi sonatuak.

PRODUKTU ETA PLATER TIPIKOAK

dituzu. Haren ondoan bertan dago Abastos Azoka, haragi, arrain eta beste
hainbat produkturen aukera eta kalitatearen erakusleiho bikaina. Saltokiez
gain, azoka honek badauka gastrotaberna gune bat eta ardo dastaketak
edo sukaldaritza ikastaroak bezalako hainbat ekintza antolatzen dira
bertan. v-g.eus/azokak
Uztailaren 25ean, Santiago egunean, Ganadu Feria eta Baratxuri Azoka
tradizionalak ospatzen dira, hainbat saltokik produktu hau eskaintzen
dutelarik hirigune historikoan bertan. Gabonetako Nekazal Azoka
(Gabonen aurreko ostegunean) Espainiako Plazan ospatzen da. Gabonetako
saskia ondo betetzeko aukera paregabea da, eta baita oilo, antzar eta
beste zenbait hegazti ikusteko, eta bertan prestatutako txorizo taloak
dastatzeko ere.
Urtean zehar Araban egiten diren hainbat nekazari eta abeltzain
azokara joatea Arabako lurraldeen aniztasuna, kultura eta produktuak
ezagutzeko modu bikaina da. Boilur Beltzaren Azoka otsailean ospatu
ohi da Rivabellosan, hain estimatua den produktu hau nola jasotzen
den ikasteko aukera aparta. Amurrioko Txakoli Egunean (maiatza) eta
Okondoko Txakoli Jaian (uztaila) iparraldeko lur berde ederrak ezagutu
ahal izango dituzu, ardo zuri honen jatorri. Añanako Gatzaren Azoka
uztailean ospatzen da eta 2500 urtetik gora irauten duen gatzaren ustiapen
artisaua ezagutaraztea du helburu. Amurrioko Artzai Eguna irailean
ospatzen da eta Idiazabal gazta da bertan protagonista, artzaien bizimodua
ezagutu dezazun. Irailean, Arabako Errioxako Mahats-Bilketaren Festa
ospatzen da urteko lehendabiziko muztioa dastatu dezazun. Esperientzia
ahaztezinak izango dituzu den-denak.
Arabako Azoken Egutegia: www.euskadi.eus/azokak

NON BAZKALDU

Sasoiko produktuak dira gure sukaldaritza-kulturaren funtsa. Patata,
Arabako babarrun pintoa, babak, udaberriko perretxikoak, Gorbeiako
eztia edo ardi latxaren esneaz egindako Idiazabal gazta hainbat errezeta
tradizional aparten oinarri dira. Ezin ahaztu platerei azken ukitu bikaina
ematen dieten kondimentuak, hala nola aintzinako itsaso baten azken
arrastoa den Añanako gatza, Arabako Mendialdeko boilur beltza, eta
Arabako Errioxan ekoizten den Arroniz motako oliba olio estra birjina.
Eta otorduak uztartzeko, ez dago Arabako Errioxako ardo eta txakolina
bezalakorik.
Errezeta ohikoenak herri bakoitzeko jaiak ospatzeko prestatzen dira. San
Prudentzio egunean, apirilaren 28an, Arabako zaindaria omentzeko
ospatzen den danborrada ezagunak elkarte gastronomikoak ditu
protagonista. Elkarte hauetako bazkideak gune pribatuetan biltzen dira
elkarrekin sukaldean aritu eta otorduak prestatzeko. Egun horretako
izarrak perretxiko-nahaskia eta barraskiloak dira.

Gasteizen hainbat taberna, jatetxe eta erretegi daude plater tradizionalak
eta euskal sukaldaritza berriaren sorkuntza-kartak eskaintzen dituztenak,
baina baita nahi bezain beste aukera informalagoak: lapikotxoak,
entsaladak, pizzak, hanburgesak edo ogitartekoak, bakoitza bere estiloan
baina beti kalitaterik onenarekin.
Arabako gainerako tokietan ere, eskaintza gastronomikoa bikaina da eta
tokiko produktuen erakusleiho paregabea eskaintzen du. Lurraldearen
iparraldeko sagardotegi eta erretegiek txuletoi errea, Idiazabal gazta,
sagardoa eta txakolina dastatzeko aukera ematen duten bitartean,
Arabako Errioxako upategiek patatak txorizoarekin eta xirmendutan
erretako arkume-saiheskiak eskaintzen dituzte, haien ardo ospetsuekin
batera nola ez. Plazer handia!

PINTXOAK

Gasteizko gozotegi ospetsuek aipamen berezia merezi dute, haietako
batzuk ehun urtetik gorakoak, dastatu beharreko hainbat berezitasun
zoragarri egiten dituztenak: trufa eta txokolateak, turroiak, euskal pastela,
goxua, opiltxoak, gozokiak eta konfiturak.
Gilda, boilur beltz nahaskia, patatak txorizoarekin eta goxua postre zoragarriaren
errezetak eskuragarri dauzkazu www.vitoria-gasteiz.org/turismoa orrian.

AZOKAK ETA
PRODUKTUEN FERIAK
Pintxo tabernak, zalantzarik gabe, gure hiriburuko aukera
gastronomikoaren aurkezpenik onena dira. Eguerdi eta arratsaldean
“pintxotan” joan zaitezke, taberna bakoitzeko espezialitateak gozatuz
txakoli, zurito edo Errioxako ardo batekin batera.
Alde Zaharra eta Zabalgunean miniaturazko goi-sukaldaritza hau
dastatzeko taberna onenetariko zenbait aurkitzen dira, hiriaren interesgune
nagusien ondoan. Zentrotik hurbil dauden beste gune batzuk, esaterako,
Errenazimentu Plaza, Judimendi auzoa edo Antso Jakitunaren ingurua toki
apartak izaten dira arratsaldeetan zerbait hartzeko.

ERREFERENTZIAK
Zalantzarik gabe, gure lurrak ematen dizkigun lehengaiak ezagutzeko
biderik onenak dira. Gasteizen erdialdean, Santa Barbara plazan, ostegun
eta larunbatero ospatzen da fruta eta barazki azoka ekoizleen euren
eskutik. Bertan eztia, gazta, ogia, opilak, olioa edota ardoa aurkituko

• Guía Estrella: Pintxoak, kafeak, edariak, menuak eta delicatessen produktuak.
Turismo Bulegoan eta www.guiaestrellavitoria.com/eu webgunean
• Arabako Gastrogida: Gastronomia onenarekin gozatzeko. Foru Aldundia.
bit.ly/gastroguia
• Euskadi Gastronomika: Basquetour Euskal Turismo Agentziaren kalitate
zigilua daramaten jatetxe, taberna, denda eta bestelako establezimenduak.
www.euskadigastronomika.eus/eu

Informazio guztia eguneratua hemen: www.vitoria-gasteiz.org/turismoa

GALDU EZINEKOAK

berezi hau dastatu daiteke, Txakoli de ÁlavaArabako Txakolina Jatorrizko Deitura daramana.
www.rutadeltxakoli.eus/eu

Erreserbak eta informazioa
bisita tematiko hauei eta beste batzuei buruz
Turismo Bulegoa.+34 945 161 598 / 99

ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGI BAT
BISITATU

GATZ HARANA EZAGUTU

Añanako Gesaltzan beste inon aurkituko ez duzun
paisaia dago, ur gazia banatzen duten egurrezko
egitura eta kanalez osatuta, antzinako itsaso
batek utzitako iturrietatik irten eta larrainetan
eguzkitan modu naturalean lurruntzen delarik.
Modu tradizional honetan ekoizten da duela 7.000
urte baino gehiagotik gaur arte gatz ekologiko
paregabea, hainbat sukaldari handik munduko
onenetarikotzat daukatena. Gatz Haranak
Europar Batasunaren Kultur Ondarearen Europa
Nostra Epaimahaiaren 2015 Sari Handia jaso zuen.
Urte osoan zehar bisita gidatuak eskaintzen ditu,
“Gatz tailerra” edota “Gatz dastatzea” bezalako
esperientziekin batera. Bere dendan produktu
paregabe honen aukera zabala aurkitu dezakezu.
Egin ezazu zure bisitaren erreserba hemen:
www.vallesalado.com/GATZ-HARANA-HOME

Gasteizen hegoaldera, Arabako Errioxa benetako
paisai eta kultur altxorra da, mahasti historikoz
inguratutako Erdi Aroko hainbat herri ederrekin
(Guardia, Eltziego, Samaniego, Bastida). Bertan
400 upategi baino gehiagoko ardo bikainak
dastatu daitezke, familia upategi txikietatik
hasi eta Ghery edo Calatrava bezalako arkitekto
handiek sortutako egoitzak dituzten marka
ospetsuetaraino.
Arabako Errioxako Ardoaren Ibilbideak lur
honetako ondare, upategi eta gastronomia
ezagutzeko ibilbide eta jarduerak proposatzen ditu.
https://rutadelvinoderiojaalavesa.com/eu/

ARDO DASTAKETA ETA GASTRONOMIA
TAILERRETAN PARTE HARTU. Ez dago

hiritik irten beharrik ardo eta produktu onenak
ezagutzeko. Abasto Azokak eta zenbait
enotekak gure ardoen berezitasunak behatzeko
dastaketak eskaintzen dituzte. Abasto Azokak,
gainera, hainbat produkturen dastaketak
eta sukaldaritza tailerrak eskaintzen ditu.
Bertako jarduera programa duzu hemen:
www.mercadoabastos.eus/eu/

PRODUKTU TIPIKO BAT ERAMAN

Arabaren eta bere hiriburuaren zaporea

ARABAKO TXAKOLINAREN LURRALDEETAN gogoan gordetzeko modurik onena zurekin
BARRENA
batera gure produktu berezietakoren bat
Urte osoa berde irauten duen ingurunea, euskal
baserri tipikoa duena, ikur baso eta belardiz
estalia, Nerbioi ibaiak bere 222 metroko
ur-jauziarekin (Espainiako altuena) haran
zabala ireki ondoren. Laudio, Amurrio, Okondo,
Aiara eta Artziniegako udalerrietan ardo zuri

eramatea da: Idiazabal gazta, txakoli edo ardo
botila bat, Añanako gatza eta nola ez, betiko
gozotegien espezialitate diren trufa, txokolate,
turroi edo gozokiak. Eskatu informazioa
Turismo Bulegoan eta helbide honetan:
www.vitoria-gasteiz.org/turismoa
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NON BAZKALDU

Sasoiko produktuak dira gure sukaldaritza-kulturaren funtsa. Patata,
Arabako babarrun pintoa, babak, udaberriko perretxikoak, Gorbeiako
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Arabako Errioxan ekoizten den Arroniz motako oliba olio estra birjina.
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Gasteizen hainbat taberna, jatetxe eta erretegi daude plater tradizionalak
eta euskal sukaldaritza berriaren sorkuntza-kartak eskaintzen dituztenak,
baina baita nahi bezain beste aukera informalagoak: lapikotxoak,
entsaladak, pizzak, hanburgesak edo ogitartekoak, bakoitza bere estiloan
baina beti kalitaterik onenarekin.
Arabako gainerako tokietan ere, eskaintza gastronomikoa bikaina da eta
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sagardoa eta txakolina dastatzeko aukera ematen duten bitartean,
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PINTXOAK

Gasteizko gozotegi ospetsuek aipamen berezia merezi dute, haietako
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goxua, opiltxoak, gozokiak eta konfiturak.
Gilda, boilur beltz nahaskia, patatak txorizoarekin eta goxua postre zoragarriaren
errezetak eskuragarri dauzkazu www.vitoria-gasteiz.org/turismoa orrian.

AZOKAK ETA
PRODUKTUEN FERIAK
Pintxo tabernak, zalantzarik gabe, gure hiriburuko aukera
gastronomikoaren aurkezpenik onena dira. Eguerdi eta arratsaldean
“pintxotan” joan zaitezke, taberna bakoitzeko espezialitateak gozatuz
txakoli, zurito edo Errioxako ardo batekin batera.
Alde Zaharra eta Zabalgunean miniaturazko goi-sukaldaritza hau
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ERREFERENTZIAK
Zalantzarik gabe, gure lurrak ematen dizkigun lehengaiak ezagutzeko
biderik onenak dira. Gasteizen erdialdean, Santa Barbara plazan, ostegun
eta larunbatero ospatzen da fruta eta barazki azoka ekoizleen euren
eskutik. Bertan eztia, gazta, ogia, opilak, olioa edota ardoa aurkituko

• Guía Estrella: Pintxoak, kafeak, edariak, menuak eta delicatessen produktuak.
Turismo Bulegoan eta www.guiaestrellavitoria.com/eu webgunean
• Arabako Gastrogida: Gastronomia onenarekin gozatzeko. Foru Aldundia.
bit.ly/gastroguia
• Euskadi Gastronomika: Basquetour Euskal Turismo Agentziaren kalitate
zigilua daramaten jatetxe, taberna, denda eta bestelako establezimenduak.
www.euskadigastronomika.eus/eu

Informazio guztia eguneratua hemen: www.vitoria-gasteiz.org/turismoa

GALDU EZINEKOAK

berezi hau dastatu daiteke, Txakoli de ÁlavaArabako Txakolina Jatorrizko Deitura daramana.
www.rutadeltxakoli.eus/eu

Erreserbak eta informazioa
bisita tematiko hauei eta beste batzuei buruz
Turismo Bulegoa.+34 945 161 598 / 99

ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGI BAT
BISITATU

GATZ HARANA EZAGUTU

Añanako Gesaltzan beste inon aurkituko ez duzun
paisaia dago, ur gazia banatzen duten egurrezko
egitura eta kanalez osatuta, antzinako itsaso
batek utzitako iturrietatik irten eta larrainetan
eguzkitan modu naturalean lurruntzen delarik.
Modu tradizional honetan ekoizten da duela 7.000
urte baino gehiagotik gaur arte gatz ekologiko
paregabea, hainbat sukaldari handik munduko
onenetarikotzat daukatena. Gatz Haranak
Europar Batasunaren Kultur Ondarearen Europa
Nostra Epaimahaiaren 2015 Sari Handia jaso zuen.
Urte osoan zehar bisita gidatuak eskaintzen ditu,
“Gatz tailerra” edota “Gatz dastatzea” bezalako
esperientziekin batera. Bere dendan produktu
paregabe honen aukera zabala aurkitu dezakezu.
Egin ezazu zure bisitaren erreserba hemen:
www.vallesalado.com/GATZ-HARANA-HOME
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PRODUKTU TIPIKO BAT ERAMAN
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GASTEIZ

Gozatu Green Hiriburuaz!

Andre Mari Zuriaren Plaza

G

asteiz berez da harrigarria.
Europan, berdeguneen azalera handienetakoa duen hiria da; bai pasieran ibiltzeko,
korrika egiteko edo bizikletaz
ibiltzeko, bai hegaztiak ikusteko, bai zaldiz ibiltzeko.
‘European Green Capital 2012’
sariak, 2016tik Turismo Helmuga Jasangarria izateak eta ‘Global Green City 2019’
izendapenak, nazioarte mailan ingurumenarekin konpromiso handienetakoa duen hirietako bat dela baieztatzen dute. Zatoz Gasteiz
ezagutzera!

Eraztun Berdea
Festak eta kultur-adierazpenak. Goi-mailako
proposamenak eskain
tzen ditu ekitaldien egutegiak. Adibidez, Jazzaren Nazioarteko Jaialdia,
Azkena Rock Festival, Magialdia, Kaldearte
(artea kalean), Nazioarteko An
tzerki Jaialdia
eta FesTVal-a (telebista) daude. Baita kirol-
txapelketak ere; adibidez: Martin Fiz maratoia
edo Gasteizko Ironmana. Eta, jakina, gure kulturaz gozatzeko uneak: herri-kirolak, folklorea, San
Prudentzio eta Estibalizko Andre Mariaren jaiak
(Arabako zaindariak), Santiago eguna eta Andre
Maria Zuriaren festak ahaztu gabe, non penin
tsularen iparraldeko jai-giro onenetako bat bizitu
ahalko duzun.

Muralismoa
Ondare historikoa. Gasteizeko Erdigune Historikoa
monumentu-multzo izendatu zuten 1997an; bere
horretan kontserbatzen du Erdi Aroko trazadura,
eta bisitaria antzinako garaietara eramaten duten
txokoak ezkutatzen ditu. Santa Maria katedralaren
edo Katedral Zaharraren (XIII. mendea) eta Erdi
Aroko harresiaren (XI. mendea) kasua da hori;
biak ala biak nahitaez ikusi behar direnak. Hala
ere, ezin ditzakegu ahaztu bere elizak eta Goiuri,
Montehermoso eta Eskoriatza-Eskibel jauregi
errenazentistak.

Andre Mari Zuriaren Jaiak
Enogastronomia. Gastronomia Hiriburu Nazionala
izan zen 2014an; izan ere, plater tradizionalenak eta euskal sukaldaritzaren sorkuntza berri
tzaileenak dasta daitezke Gasteizen, bai jate
txeetan, bai pintxoen tabernetan, poltsiko guztietarako eskaintza zabalarekin. Hori guztia Arabako
Errioxako ardoekin eta Arabako 
txakolinarekin
batera. Eta, postrerako, hiriko gozogintza-tradizio
apartak ematen dizkigun sorkuntza gozo askotarikoak. Ardoaraba azoka enogastronomikoari,
Pintxoaren Aste Nagusiari eta pintxo-poteari esker, kalean bertan goza daiteke zapore onenez.

Santa Maria Katedrala
Olagibelen Arkupeak (XVIII. mendea) Erdi Aroko
Arbendolaren eta Zabalgune neoklasikoaren arteko malda libratzen du. Andre Maria Zuriaren
plazatik eta Espainia plazatik, merkataritza-giro
handia duten oinezko-kaleetara irits zaitezke.
Natura. Gasteizek 115.000tik gora zuhaitz ditu hiriguneko kale eta parkeetan sakabanatuta, Eraztun
Berdean daudenez gain. Parkeen artean, nabarmentzekoa da erdigunean bertan Florida Parkea,
XIX. mende hasierakoa. Eraztun Berdean, bestalde,
oinezko-ibilbideen eta bizikleta-ibilbideen sare zabala
dago eta, parkeen artean Salburuko hezeguneak
aipamen berezia
merezi du. Bertan,
hegaztiak, oreina eta
desagertzeko arrisku
larrian dagoen bisoi
europarra beha daitezke. Hantxe dago
Ataria, natura ezagu
tzeko zentroa.

Pintxoak
Museoak. Arte garaikideko bilduma itzelarekin,
aldi baterako erakusketa interesgarriak eskaintzen
dizkigu Artium museo-zentroak. Arte Ederren
museoa eta BIBAT museoa ere badauzkagu. Azken
horretan, Arkeologia museoa eta Fournier Karta
museoa biltzen dira, munduko karta-bilduma onenarekin. Maria Sortzez
Garbiaren katedralak
edo Katedral Berriak
Arte Sakratuaren museoa dauka. Halere, ezin
ditzakegu museo bitxiak
ahaztu, Arma museoa
edo Farolen museoa,
adibidez, beregeneroan
bakarra izaki azken hori.

Artium

Ataria

Arabako ERRIOXA

Toki SINESTEZINAK

Gasteiztik hegoaldera, kilometro gutxira, mahastiz
ereindako paisaiaz goza dezakezu, bai eta bertako
ardoak dastatu ere, upeltegi tradizionaletan zein Calatravak, Cheryk edo Mézierek diseinatutako eraikin
abangoardistetan. Iparraldera kilometro gutxi ba
tzuk eginez, Aiarako bailararen paisaia ederra aurki
dezakezu; Arabako txakolinaren sorlekua.

Añanako Gatzagak behatzea ahalbidetzen dizu Gatz
Haranak. 6.500 urtetik gora dituzte aipatu gatzagek,
eta, oraindik ere, Añanako gatza ekoizten dute, chef
ospetsuenek erabiltzen dutena. Arabako lautadan, toki
hauek bisitatu daitezke: Estibalizko Andre Mariaren
basilika erromanikoa, Aguraingo hiribildua, Gazeo eta
Alaizako margoak eta Egilazeko trikuharria.

IBILBIDE ETA BISITA
GIDATUAK
Ibilbide eta bisita gidatuen eskaintza handia dago,
eta, horiekin, ikuspuntu guztietatik ezagutu ahalko
duzu hiria.
Erdi Aroko Erdigunea ezagutzeko bisitak;
maitasun- istorioen haria, literatur-lanen
eszenatokiak edo legendetako pertsonaiak
jarraituz, hiria ezagutzeko bisitak; Santa Isabel
hilerria edo Horma-irudien ibilbide bitxia
ezagutzeko bisita gidatuak. Baita, korrika egin
edo bizikletaz ibili bitartean, hiria zeharkatzeko
proposamenak ere.

ENOGASTRONOMIA
Hornidura-azoka bisitatzeaz gain, ezin ditzakegu
ibilbide gastronomikoak eta gidatutako dastaketak
ahaztu; izan ere, Gasteizko produktu onenez eta
giro bikainenaz gozatu ahalko dugu horietan.
Non jan, atseden hartuz kafe bat non hartu,
oroigarri polit bat non erosi edo gaueko giroaz
non gozatu jakin nahi baduzu, eskatu IZARREN
GIDA turismo-bulegoan. Gasteiz On Merkatarien
Elkartearen ekimena da aipatu gida.

MUSEOAK ETA
KULTUR-ZENTROAK
ARTIUM Arte Garaikidearen Euskal zentro-museoa
/ BIBAT Arkeologia museoa eta Fournier Karta
museoa / Arte Ederren museoa / Natura Zientzien
museoa / Arma museoa / Arte Sakratuaren
museoa / Farolen museoa / Terrorismoaren
Biktimen Oroimenerako Zentroa / Montehermoso
Kulturunea / ATARIA Salburuko Hezeguneen
Interpretazio Zentroa.

BALIABIDEEN GIDA
Larrialdiak, Ertzaintza.112
Pediatriako larrialdiak: 945 00 70 00
Radiotaxi. 945 27 35 00
Radio-taxi Celedón 945 27 20 00
Udaleko ibilgailu-gordailua. Agirrelanda 8.
945 161 100 / 945 158 000
Renfe. 912 320 320
Aireportua. 945 163 500 / 902 404 704
Autobus-geltokia. 945 161 666

Europako Hiriburu Berdea 2012.
Vitoria-Gasteizek 2016tik dauka
Biosphere Responsible Tourism
ziurtagiria, helmuga turistiko
jasangarria dela egiaztatzen
duena.

INFORMAZIO GUZTIA HEMEN
Turismo-bulegoa, Espainia plaza 1

945 16 15 98 / 945 161 599
turismo@vitoria-gasteiz.org
Irekitzeko ordutegia: Al-Lr 09:30etatik 18:30etara
Igande eta jaiegunetan: 10:00etatik 14:00etara
www.vitoria-gasteiz.org/turismoa
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GASTEIZ

Gozatu Green Hiriburuaz!

Andre Mari Zuriaren Plaza

G

asteiz berez da harrigarria.
Europan, berdeguneen azalera handienetakoa duen hiria da; bai pasieran ibiltzeko,
korrika egiteko edo bizikletaz
ibiltzeko, bai hegaztiak ikusteko, bai zaldiz ibiltzeko.
‘European Green Capital 2012’
sariak, 2016tik Turismo Helmuga Jasangarria izateak eta ‘Global Green City 2019’
izendapenak, nazioarte mailan ingurumenarekin konpromiso handienetakoa duen hirietako bat dela baieztatzen dute. Zatoz Gasteiz
ezagutzera!

Eraztun Berdea
Festak eta kultur-adierazpenak. Goi-mailako
proposamenak eskain
tzen ditu ekitaldien egutegiak. Adibidez, Jazzaren Nazioarteko Jaialdia,
Azkena Rock Festival, Magialdia, Kaldearte
(artea kalean), Nazioarteko An
tzerki Jaialdia
eta FesTVal-a (telebista) daude. Baita kirol-
txapelketak ere; adibidez: Martin Fiz maratoia
edo Gasteizko Ironmana. Eta, jakina, gure kulturaz gozatzeko uneak: herri-kirolak, folklorea, San
Prudentzio eta Estibalizko Andre Mariaren jaiak
(Arabako zaindariak), Santiago eguna eta Andre
Maria Zuriaren festak ahaztu gabe, non penin
tsularen iparraldeko jai-giro onenetako bat bizitu
ahalko duzun.

Muralismoa
Ondare historikoa. Gasteizeko Erdigune Historikoa
monumentu-multzo izendatu zuten 1997an; bere
horretan kontserbatzen du Erdi Aroko trazadura,
eta bisitaria antzinako garaietara eramaten duten
txokoak ezkutatzen ditu. Santa Maria katedralaren
edo Katedral Zaharraren (XIII. mendea) eta Erdi
Aroko harresiaren (XI. mendea) kasua da hori;
biak ala biak nahitaez ikusi behar direnak. Hala
ere, ezin ditzakegu ahaztu bere elizak eta Goiuri,
Montehermoso eta Eskoriatza-Eskibel jauregi
errenazentistak.

Andre Mari Zuriaren Jaiak
Enogastronomia. Gastronomia Hiriburu Nazionala
izan zen 2014an; izan ere, plater tradizionalenak eta euskal sukaldaritzaren sorkuntza berri
tzaileenak dasta daitezke Gasteizen, bai jate
txeetan, bai pintxoen tabernetan, poltsiko guztietarako eskaintza zabalarekin. Hori guztia Arabako
Errioxako ardoekin eta Arabako 
txakolinarekin
batera. Eta, postrerako, hiriko gozogintza-tradizio
apartak ematen dizkigun sorkuntza gozo askotarikoak. Ardoaraba azoka enogastronomikoari,
Pintxoaren Aste Nagusiari eta pintxo-poteari esker, kalean bertan goza daiteke zapore onenez.

Santa Maria Katedrala
Olagibelen Arkupeak (XVIII. mendea) Erdi Aroko
Arbendolaren eta Zabalgune neoklasikoaren arteko malda libratzen du. Andre Maria Zuriaren
plazatik eta Espainia plazatik, merkataritza-giro
handia duten oinezko-kaleetara irits zaitezke.
Natura. Gasteizek 115.000tik gora zuhaitz ditu hiriguneko kale eta parkeetan sakabanatuta, Eraztun
Berdean daudenez gain. Parkeen artean, nabarmentzekoa da erdigunean bertan Florida Parkea,
XIX. mende hasierakoa. Eraztun Berdean, bestalde,
oinezko-ibilbideen eta bizikleta-ibilbideen sare zabala
dago eta, parkeen artean Salburuko hezeguneak
aipamen berezia
merezi du. Bertan,
hegaztiak, oreina eta
desagertzeko arrisku
larrian dagoen bisoi
europarra beha daitezke. Hantxe dago
Ataria, natura ezagu
tzeko zentroa.

Pintxoak
Museoak. Arte garaikideko bilduma itzelarekin,
aldi baterako erakusketa interesgarriak eskaintzen
dizkigu Artium museo-zentroak. Arte Ederren
museoa eta BIBAT museoa ere badauzkagu. Azken
horretan, Arkeologia museoa eta Fournier Karta
museoa biltzen dira, munduko karta-bilduma onenarekin. Maria Sortzez
Garbiaren katedralak
edo Katedral Berriak
Arte Sakratuaren museoa dauka. Halere, ezin
ditzakegu museo bitxiak
ahaztu, Arma museoa
edo Farolen museoa,
adibidez, beregeneroan
bakarra izaki azken hori.

Artium

Ataria

Arabako ERRIOXA

Toki SINESTEZINAK

Gasteiztik hegoaldera, kilometro gutxira, mahastiz
ereindako paisaiaz goza dezakezu, bai eta bertako
ardoak dastatu ere, upeltegi tradizionaletan zein Calatravak, Cheryk edo Mézierek diseinatutako eraikin
abangoardistetan. Iparraldera kilometro gutxi ba
tzuk eginez, Aiarako bailararen paisaia ederra aurki
dezakezu; Arabako txakolinaren sorlekua.

Añanako Gatzagak behatzea ahalbidetzen dizu Gatz
Haranak. 6.500 urtetik gora dituzte aipatu gatzagek,
eta, oraindik ere, Añanako gatza ekoizten dute, chef
ospetsuenek erabiltzen dutena. Arabako lautadan, toki
hauek bisitatu daitezke: Estibalizko Andre Mariaren
basilika erromanikoa, Aguraingo hiribildua, Gazeo eta
Alaizako margoak eta Egilazeko trikuharria.

IBILBIDE ETA BISITA
GIDATUAK
Ibilbide eta bisita gidatuen eskaintza handia dago,
eta, horiekin, ikuspuntu guztietatik ezagutu ahalko
duzu hiria.
Erdi Aroko Erdigunea ezagutzeko bisitak;
maitasun- istorioen haria, literatur-lanen
eszenatokiak edo legendetako pertsonaiak
jarraituz, hiria ezagutzeko bisitak; Santa Isabel
hilerria edo Horma-irudien ibilbide bitxia
ezagutzeko bisita gidatuak. Baita, korrika egin
edo bizikletaz ibili bitartean, hiria zeharkatzeko
proposamenak ere.

ENOGASTRONOMIA
Hornidura-azoka bisitatzeaz gain, ezin ditzakegu
ibilbide gastronomikoak eta gidatutako dastaketak
ahaztu; izan ere, Gasteizko produktu onenez eta
giro bikainenaz gozatu ahalko dugu horietan.
Non jan, atseden hartuz kafe bat non hartu,
oroigarri polit bat non erosi edo gaueko giroaz
non gozatu jakin nahi baduzu, eskatu IZARREN
GIDA turismo-bulegoan. Gasteiz On Merkatarien
Elkartearen ekimena da aipatu gida.

MUSEOAK ETA
KULTUR-ZENTROAK
ARTIUM Arte Garaikidearen Euskal zentro-museoa
/ BIBAT Arkeologia museoa eta Fournier Karta
museoa / Arte Ederren museoa / Natura Zientzien
museoa / Arma museoa / Arte Sakratuaren
museoa / Farolen museoa / Terrorismoaren
Biktimen Oroimenerako Zentroa / Montehermoso
Kulturunea / ATARIA Salburuko Hezeguneen
Interpretazio Zentroa.

BALIABIDEEN GIDA
Larrialdiak, Ertzaintza.112
Pediatriako larrialdiak: 945 00 70 00
Radiotaxi. 945 27 35 00
Radio-taxi Celedón 945 27 20 00
Udaleko ibilgailu-gordailua. Agirrelanda 8.
945 161 100 / 945 158 000
Renfe. 912 320 320
Aireportua. 945 163 500 / 902 404 704
Autobus-geltokia. 945 161 666
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