HIRIBURU BERDEA

Gasteiz,

naturak besarkatutako hiria
EZAGUTU EZAZU HIRI BERDE GLOBALA
Eraztun Berdea, 171 kilometro bidegorri
eta filosofia jasangarria: bizi berdea!

GOZA ZAITEZ GASTEIZEK DUEN
XARMA NATURALAZ

Eta hiriko beste parke batzuk ikusi nahi badituzu, hona hemen proposamenak: Judimendikoa (hiriko juduen hilerri zaharrean), Pradoko Parkea
(oso ezaguna korrikalarien artean) edo Arriagakoa (hiri barneko parkerik
handiena).
v-g.eus/hirikoparkeak

ERAZTUN BERDEA

1820. urtean sortutako lorategi erromantiko bat, nazioartean garrantzia
duten hezeguneak eta biztanle bakoitzeko 42 metro karratu berdegune.
Gasteizek dituen erakargarritasun naturaletako batzuk besterik ez dira
horiek, jasangarritasunaren irudi.
Paseatzeko, bizikletaz ibiltzeko, mendi-ibiliak egiteko edo korrika
egiteko hiri trinko bat bilatzen ari bazara, Euskadiko hiriburua duzu
aukerarik onena. Horren adibide argia dira dituen 171 kilometro bidegorri,
bizikletaz mugitzeko Espainiako bigarren hiririk onena bihurtzen dutenak.
Beste erakargarri nagusietako bat Eraztun Berdea da, hiria inguratzen
duten parke handien multzoa. Behatokiek, basoek eta atsedenguneek
denbora gelditzen duen ingurabide ekologikoa osatzen dute. Hori guztia
hainbat hamarkadatako lehengoratze eta egokitzapen lanari esker, berdearen aldeko apustua egin duten herritarren inplikazioarekin.

Parkeen 33 kilometroko ingurabide honen proiektua 1993. urtean sortu zen. Gaur egun, hiriaren harrotasunerako arrazoi nagusietako bat da,
aisialdirako eta ingurumen heziketarako lehengoratutako eremuen sare
zabala.
Salburuko Parkea nabarmentzen da. Erdigunetik hiru kilometrora dago,
eta Euskadiko hezegune kontinental baliotsuenetako bat dauka. Bertan,
Ataria interpretazio zentroa bisitatu dezakegu, ingurumen jarduera ugari
dituena.

Egindako esfortzuek saria jaso dute: Europako Kapital Berdea (2012) eta
Hiri Berde Globala (2019) izendapenak, eta Biosphere ziurtagiria (2016)
Helmuga Turistiko Arduratsu bezala.

Parkeak dituen 200 hektareetan hainbat urmael, harizti txiki bat eta hegaztien bi behatoki topatu ditzakegu. Zonaldean 200 animalia-espezie
inguru daude, horien artean bisoi europarra (galtzeko arriskuan) eta orein
talde bat.

HIRIAREN BIHOTZEAN

Eraztun Berdearen beste altxorretako bat Olarizuko Lorategi Botanikoa
da. Eremuko milaka landareen artean Arboretoko bilduma nabarmentzen
da, Europako baso nagusien ordezkaritza biltzen duena. Parkeak laku
txiki bat, begiratoki bat eta 709 metroko muino bat ere baditu, hiriko eta
Arabako lautadako panoramika handia eskaintzen duena. Gainera, Burdin
Aroko Kutzemendiko aztarnategi arkeologikoa ere bertan dago.

Florida Parkea argazki gehien egiten zaion hiriko parkeetako bat da. Erdialdeko birika izateaz gain, denboraren tunela ere bada, bere 200 urteko
historiari esker.
1820an sortu zen lorategi frantses erromantikoen erara. Urte bat geroago,
Madrilgo Errege Etxetik errege godoen lau estatuak ekarri zituzten.
Parkearen zabalpenik handiena 1855. urtean egin zen, lorategi-espazio
zabalen ingeles ereduari jarraiki. Gasteizko agintariek urte horretako Parisko Erakusketa Unibertsaletik hartu zituzten parkean gaur egun dauden
zuhaitz exotiko gehienak. Musika kioskoa 1890. urtean eraiki zen, eta
bertan kontzertu eta dantzak ospatu izan dira udan.
Parkea ezagutu nahi baduzu, oinarrian izena idatzita duten 42 espezieen
ibilbidea egin dezakezu. Iratze hostoa duen pagoa edo 40 metrotik gorako
altuera duen Virginiako tuliperoa ikustea proposatzen dizugu, adibidez.
Edo Himalaiako zedroa eta amerikar intxaurrondo beltza, hiriko zuhaitz
zaharrenetariko bat. Inguru horretan dago Uraren Lorategi Sekretua ere,
japoniar lorategi bitxia.

Armentiako Basoak, bestalde, ehun hektareatik gora ditu, bidexka eta
bizikleta eta zaldientzako bidez inguratuta. Eremuan dago San Prudentzioren Basilika (Arabako Zaindaria, Estibalizko Andre Mariarekin batera)
ere, Euskadiko tenplu erromaniko ospetsuenetakoa.
Baina Eraztun Berdea hori baino askoz gehiago ere bada! Ezagutu itzazu
gainontzeko parkeak:
v-g.eus/eraztunberdea

ERREFERENTZIAK
• Bizikleten alokairua eta mugikortasun arazoak dituzten pertsonentzako
alternatibak: v-g.eus/alokatu
• Birding, mendi ibiliak, zaldi-paseoak, nordic walking, running...: kontsulta
ezazu gure web orriko “Natura” menua eta goza ezazu Gasteizko esperientzia
berdeez: v-g.eus/turismoa
• Salburua, Olarizu eta Armentiako ibilbide berdeen mapa: v-g.eus/rutasverdes
• Turista Arduratsuaren Dekalogoa: v-g.eus/turistaresponsable

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

EZINBESTEKOAK

GUARDIAKO URMAEL KONPLEXUA
Babestutako Biotopoa, komunitate interesa duten bost habitat mota eta hamabi hegazti espezie
dituena. Inguruko mahastiek lurraldeko paisaia
aipagarrienetako bat osatzen dute, udazkenean
batez ere.
arabakoerrioxa.eus/es

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

Argazkia: Álava Medieval

VASCO-NAVARRO IBILBIDE BERDEA

EUROPA BILTZAR JAUREGIA
Euskadiko lehendabiziko biltzar jauregiak, Passivhaus eraikinak, ia 1.500 m2–ko lorategi
bertikala dauka fatxadan. Teilatu lauko terrazan
lorategi aromatikoa dauka eta Gasteiz Hiribideko
korridore berdea ikusteko aukera ematen du.

1967ko abenduaren 31n egin zuen azken bidaia
Vasco-Navarro trenak. Egun, bere ibilbidea 123,5
km-ko bide berde bat da. Aukeretako bat Olarizuko Parke ingurutik bideari jarraituz Estibalizko
Andre Mariaren Santutegiraino (Arabako Zaindaria) heltzea da. Beste aukera bat Gasteiztik iparraldera joatea eta Uribarri Ganboako urtegiaren
Bueltarekin lotzea da.

SANTA KATALINA LORATEGI BOTANIKOA
Erdi Aroko historia eta natura lotzen dituzte XIII.
mendeko Santa Katalinako monasterio zaharreko hondakinek. Lorategiak bost kontinenteetako
landareak ditu, tokikoekin batera, eta Espainian
Starlight Izar Parke ziurtagiria lortu zuen lehendabiziko tokia izan zen, zerua ikusteko jarduerak
egiteko baldintza egokiak betetzen dituelako.
www.jardinbotanicosantacatalina.com

palacioeuropa.org

Argazkia: Eloy Corres

NATUR PARKEAK
ZADORRAKO URTEGIAK
Uribarri Ganboa eta Urrunagako urtegiek aberastasun ekologiko berezia dute. Ingurunea uretako hegazti ugariren babeslekua da, hala nola,
koartza hauskararena edo arrano arrantzalearena.
Bizikletaz heldu eta haien bira osoa egin daiteke,
eta udan baita bainua hartu ere: Garaio Hegoaldeko, Garaio Iparraldeko eta Landako hondartzek
bandera urdina dute.

Araban bost daude: Valderejo, Euskadiko sai arre
kolonia handiena duena; Gorbeia, 100 metroko urjauzia (Goiuriko ur-jauzia) eta harizti ikusgarria
dituena; Izki, harkaitzetan zulatutako haitzulo
artifizialen haitzartea duena; Urkiola, sai, sai
zuri eta belatz handien habitat naturala duena,
eta Aizkorri-Aratz, euskal mendizaleen erreferentzia-puntua, barrualdeko Santiagoko Bidearen
parte den San Adriango tunelaren kokalekua.
alavaturismo.eus/parke-naturalak

Argazkia: Eloy Corres

GASTEIZKO MENDIAK
Hiriaren hegoaldean kokatutako mendilerroa.
1.000 metroko bataz besteko altitudearekin. Kapildui mendiarena da kota garaiena, 1.177 metrorekin. Erkametz eta pagadien baso zabala dauka,
eta Batan eta Zapardiel ibaiek zeharkatzen dute.
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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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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

