ZARAUTZ

Mari,
galtxagorrien bila

iak
G altxagorriak, galtxtzaikiagok,rraparteko
dara matzaten irataxodutenak, Zarautzen
indarra eta botere. M ari sorgin alaiak,
barrena dabiltza kaiztiaren begizkoa
bere lehengusina be, hegan zekartzan
saihesteko asmoz baina Zarauzko
Baiona aldetik, rera iristear zela,
Sorgin muño tontorhasi zen begizko
jiraka eta biraka ez, eta erori egin
indartsuaren eragingorriak. Zarautz
zitzaizkion galtxa Non ote dabiltza...
aldean, hain zuzen.
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Euskadiko hondartza luzeena da Zarauzkoa (2 km),
			 eta Kantauri itsasoan hegoaldekoena
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Inolako lotsarik gabe,
alokatu bat udan, eta nahas
zaitez zarauztarren artean.

Zarautz bizitza da!
Deskonekta zaitez, berriz
konektatzeko. Bizitzaz gozatzeko.
Zarautz da zure lekua.
Hartu bainu bat Euskadiko
hondartza luzeenean eta gozatu
tabernetako pintxoekin eta kaleko
giro paregabearekin. Paseatu
txakolin-mahastien artean, itsaso
zabala aurrean duzula; gero, eseri
tokiko produktuak dastatzera, eta,
azkenik, egin erosketa batzuk denda
original eta zainduetan.

Sentitu nola egiten duen herri osoak
bat euskal kulturaren inguruan.
Zarautzen, gogotsu bizi da jendea.

Gozatu zure denboraz,
Zeren zain zaude?
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Udako irudia? Zalantzarik gabe, Zarautz.
Udako postaletan, hortxe izan da beti.
Hau 1928koa da.
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Ez bat eta ez bi, hiru ud
igaro zituzten Isabel II.aaldi
erreginak, bere fa miliak et
osoak Narros jauregian.a gorte

Jauregi bat hondartzaren lehen
lerroan eta eskultura abangoardistak
itsas pasealekuan; iragan
historikoaren eta egungo hiri
modernoaren adibide.
Maria Kristina erreginak,
Ingalaterrako Eduardo erregeak,
Alfontso XIII.ak, Belgikako Fabiolak
eta Balduinek, besteak beste,
Zarautz aukeratu zuten udaldia
igarotzeko, bai eta zientziaren,
artearen, literaturaren eta
politikaren arloetako gizonemakume esanguratsu askok ere.
Zerbaitegatik izango da, ezta?
Jauregiak, luxuzko etxeak eta
jauretxeak utzi dizkigu iragan
horrek. Zutik diraute eta non-nahi
ikusiko dituzu.
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Narros jauregiko
gela urdineko mamua
San Bartolome gauean (abuztuaren 23tik 24ra), zarata batzuk entzuten
dira: gela urdinean hil zen naufragoaren kateak eta arima omen dira.
Haren galeoia urperatu egin zen, Narros jauregiaren kontra bete-betean
jota. Esaten dutenez, gela horretan eman zuen azken hatsa, ingeles
hizkuntza ulertzen ez zuten salbatzaile euskaldunez gaizki esaka.

Itsasoaren aurrean,
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Asper al daitekeazin?or
itsasoa ikuste tzat.
Hemen ez, behin

Aire zabaleko museoa, itsasoaren ondoan
Beste inon ez duzu ikusiko halako eskultura sorta
zabala, atzealdean itsasoa duzula. Hondartzan edo
malekoian, itsasotik datorren haize leuna sentituz,
beha itzazu pasealekuko eskultura-obrak. Gainera,
Zarautz osoan barna topatuko dituzu halako obrak,
kale eta plazetan.

bestelakoa da bizitza
Zarautzen, itsasoa ondoan daukagu beti.
Malekoian paseatzean, mendian, terraza batean
irakurtzean, lagunekin pintxoak hartuz solasean
aritzean... Itsasoaren gertutasunean, kutsu
desberdina hartzen du denak.
Gozamena da Zarauzko
uretan murgiltzea,
itsasertzean ibiltzea edo
hondarretan esertzea.
Kontu handiarekin babesten
eta zaintzen dugunez,
sari garrantzitsuak jaso ditugu, hondartzaren
ingurumen-kudeaketagatik eta kalitateagatik:
nazioarteko ISO 14001 eta Europako EMAS.

#selfiegunea

(Borghettoko begiratokian
edo Munoa plazan).
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Paseatu bitartean izozonkienona. bat
hartzeko lekurik
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Gozatzekpintxo bikainaaktzerik
jendea,ina. Gehiago esk
txakol ba al da?

Dastatu gure pintxoak
girorik onenean

On egin!

Pintxoak Euskadiren ikur dira, eta Zarautzen
esperientzia paregabea da pintxoak jatea.
Guk «pintxotan ibiltzea» esaten diogu horri.
Beraz, ibili pintxotan eta ikusi zer aukera zabala
daukaten tabernetan, tokiko giro aparta ezagutuz
eta bertan murgilduz. Zarauzko gastronomia mokadu
txikietan nahiz jatetxeetako mahaietan daukazu
ikusgai. Platera mahaira ekartzen dizutenean,
«on egin!» esango dizute. Probatu orduko, harrituta
geratuko zara jeneroaren kalitatearekin, zapore
goxoarekin eta aurkezpen zainduarekin. Zarauzko
sukaldaritzak plater tipiko edo sorkuntza berri
bihurtzen ditu tokiko produktu freskoenak.

Aurkituko duzun pintxo-aukera zabalean, ez ahaztu
«Toldotxo» izeneko pintxoa probatzeaz. Izen
horrek gure hondartzako «toldo» ezagunetan eta
gure «pintxoetan» du jatorria, eta hondartza nahiz
harea gogorarazi nahi dizkigu. Panadera patatak
eta labean egindako ogi- eta urdaiazpiko-apurrak
oinarri gisa dituen legatz-zatia da, alioli arinarekin
eta piper berdeen zati luzexkekin. Arguiñano
familiak lagunduta sortua da pintxo zoragarri hori.
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Tomateak eta «Zarauzko tomateak»
Zarauzko baserritarren jakinduriari eta itsasoaren hurbiltasunari
esker, kalitateari dagokionez ukitu berezia daukate gure
produktuek. Herriko merkatuan, lurrak eta itsasoak eskaintzen
dizkiguten altxorrak aurkituko dituzu, eta adeitasunezko tratu
goxoa jasoko duzu.

12

Gure-gureak diren produktuak
Txakolina. Ardo zuri fresko eta arina,
zertxobait aparduna eta azidotasun
gutxikoa. Urtean bertan edan, arrain
on batekin.

"Getariako Txakolina" Jatorri Deiturapean
ekoitzia. Hainbat upeltegi bisita
ditzakezu. Kontsultatu Zarauzko
Turismo Bulegoan.

Aprobetx
erreta eskaattuu; eta parrilan
ezin hobeto p Zarautzen
arraina erarehstatzen dugu
orretan.

Arrain eta itsaskiak;
esaterako, txipiroiez egindako
askotariko prestakinak.
Inguruko mendietan hazitako
aziendaren haragia.
Esnea eta esnekiak:
gazta, mamia...
Sasoiko barazkiak.

Herriko merkatura joaten
bazara, Karlos Arguiñano
sukaldari ospetsua topatuko
duzu, beharbada. Askotan joaten
da merkatu horretan erosketak
egitera eta baserritarrekin solasean
aritzera. Beraz, Arguiñanok dioen
bezala zure platerak "goxo-goxoak
eta fundamentuzkoak" izatea nahi
baduzu, haren esanak bete eta
merkatuan murgildu besterik ez
duzu egin behar.
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ropolitik
Erdi A roko gnuetxk ira,
zentimetro ia la
Santa M ar logia eta
Real A rkeo u Multzoan.
Monument
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Atera argazki-kamera.
Zer utzi betikotu gabe?
Jolas gaitezen irudimenarekin; erraza da oso. Zauden
lekutik bertatik, egin denboran atzera. Duela 1200
urteko lehen asentamendua; 1237. urtean Zarauzko
hiribildua sortu zenekoa, erromanizazioaren aztarnak,
Erdi Aroko nekropoli bat, eta jauregien, dorreen,
jauregi-etxeen, udako jauregitxoen eta dorre handien
garaiko aztarnak. Orain, Zarautz da zure agertokia;
bertan gertatzen ari da zure historia.

Askotan, telefono mugikorra erabiltzen dugu
argazkiak ateratzeko. Zein da, na, argazk
ilaritzaren
jatorria? Erantzuna zein den jakbaiiteko
,
hor
Photomuseuma, argazkilaritzari eta zinearra hor
i buruz
Europan den museorik onenetarikoa.

Dorre Luzea eta
Dorre Motza,
harrizko bi ahizpak
Harrizko bi ahizpa. Horra zer
diren XV. mendeko Dorre Luzea
eta XIV. mendeko Dorre Motza.
Hori dio, behintzat, elezaharrak.
Madarikazio batek harri bihurtu
zituen bi ahizpa, mutil berarekin
ezkontzeagatik. Luzexka eta harroa
zen ahizpetako bat (Luzea); txikia
eta bihotz onekoa, bestea (Motza).
Betirako elkarri begira egotera
zigortu zituen, maitale gazteari
(kanpandorrea) eta elkarri begira.
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Talaimendi mendia

Txakolint-iak
mahas

Mollarri
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Kantauri itsasoa

idea,
Ia kilometro batekoirispgaasrrabia,
egurrezkoa eta etik.
biotopoaren gain

Golfeko ba
Errege Klu

Zarautz osoa duna
baten gainean dago
Zarautz duna ikaragarri baten gainean dago.
Nolakoa den konturatzeko, begi-bistan dagoen zatia ikusi
besterik ez dago; Gipuzkoako kostaldeko dunen biotopo
handiena da. Hondartzaren mutur batean dago, eta alde
batetik besteraino zeharka dezakezu.
Itsaso irekiaren indarra atsegin baduzu, igo aldameneko
Talaimendi mendira –iraganean, baleak begiztatzen zituzten
handik–, eta ikusi Mollarriko mineralak zamatzeko tokia.
Bista eta ilunabar ikusgarriak eskainiko dizkizu itsaslabarrak.
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Hauek bai direla k
paseo osasungarria
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Berez, edozein bidetan barrena pasea daiteke.
Baina berezia da txakolin-mahastien artean
eta itsasoari begira paseatzea, GR 121 bidean
(Gipuzkoako Bira), PR-GI 202 bidean (Mendiko
Txakolina) eta PR-GI 201 bidean (Sustraia, Urola
Kostako bide zirkularrak).

Itsasoaren ondoan
paseatzera etorri
nahi? Horra horra
Zarauztik Getarian
doan errepideare
ondoko pasealeku
bikaina.
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G auza
guztietan izatekeno aldia. Ikasi olatura
da aurren hintzat, saiatu. Gozatu
igotzen, edo, sobearekin surfeko ikastaro
fa milia o tigarri batez.
diber

Surfean jakin edo ez,
hartu gure olatuak
Badirudi surfa gutxi batzuentzat soilik dela. Zarautzen, ez
da hori gertatzen. Egin proba. Hartu olatuak, eta sentitu
itsasoarekiko eta naturarekiko harremana, haien energia eta
indarra. Itsasoa eta zu. Aritz Aranburu, Hodei Collazo eta
Axi Muniain zarauztarrak, besteak beste, munduko surflari
onenen artean daude. Zarauzko olatuen kalitatea dela eta,
munduko surf-zirkuituko probetako bat Zarautzen bertan
egiten da, eta surflari onenak etortzen dira.

Golf zelai paregabea: dunaren
gainean eta itsasoaren ondoan
Zarauzko Golf Errege Kluba benetako links-a da,
duna gainean dagoen zelai bat, Talaimendi mendiaren
magalean eta Iñurritzako Biotopoan; ia 165.000 m2-tan
banatutako bederatzi zuloz gozatzeko aukera ematen
du, itsasoaren eta paduraren artean kokatutako ingurune
ederrean. Instalazioetan sartu ahal izateko, aski da
federatuta egotea.

Zelaiak ehun urteko
historia du.
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Euskal janala eta murgildu
tradizio rriko giroan.
he

Sentitu tradizioaren eta benebenetako sentimenduen zirrara

Zarauzko jai nagusiak San Pelaio
zaindariaren jaiak dira (ekainaren
25, 26 eta 27an); haurren eta
helduen danborradak, erraldoiak,
buruhandiak eta blusa koloretsuz
jantzitako kuadrillak izaten dira.

Kaixo esaten dugu topo egitean; agurtzean, berriz, agur.
Bai gure artean, bai kanpotik bisitan etortzen zaizkigun
guztiekin ere.

Abuztuaren erdialdean, Aste
Nagusia izaten da, traineruestropadekin, su artifizialekin
eta kontzertuekin.

Partekatu egiten ditugu gure nortasuna, gure tradizioa
eta benetan pertsona egiten gaituena. Jaiak barruan
daramaguna goresteko abagunea izaten dira, ondo
pasatzeko eta ospatzeko unea. Euskal jantzi tradizionalak,
dantza folklorikoak, dantzan egitera gonbidatzen duen
musika eta giro bikaina, gastronomia eta ardo onez
lagunduta.

PASA
7

Eta irailaren lehen astean, 9ra arte,
Euskal Jaien txanda izaten da;
tokiko folklorearen adierazpen
bikaina dira, eta zarauztar guztiek
jantzi ohi dute jantzi tradizionala.

ako hizkuntzarik
Ausartu euskara erabiltzen. Europ
dirau bizirik. Euskarak
zaharrenetarikoa da; historiauizrretik
aunaldi, eta Zarautzen
bide luzea egin du belaunald dubel
.
entzun eta bizi egingo zu euskal hizkuntza
Frontoian trebe eta indartsu aritzen diren pilotariak, ehun
kilotik gorako harriak altxatzen dituzten harri-jasotzaileak,
enbor lodiak ziztu bizian mozten dituzten aizkolariak.
Hemen grinaz beteta egiten da dena.
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Zarautzen, beti dago zer egin edo ikusi!
365 egun, proposamenez gainezka
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Zarautz urte osoan da erakargarria,
bizi-bizirik dagoelako. 52 asteetan,
ospakizun handiez gain, gustu eta
adin guztietarako jarduerak ere
izaten dira.

Oihartzun handiko kirol-ekitaldiak
izaten ditugu Zarautzen.
Nazioartekoak ere bai; munduko
surf-zirkuituan biltzen den Pro
Zarautz, adibidez. Zarauzko
kaleetan, halaber, Zarauzko
Nazioarteko Triatloia izaten da;
hondartzan, berriz, «Txaparrotan»
eskubaloi-txapelketa. Mendiko eta
itsasoko paisaietan barrena, ZarautzPagoeta herri-lasterketa egiten da.
Kantauri itsasoko uretan, berriz,
Getaria-Zarautz zeharkaldi ezaguna
egiten da, igerian. Pilota-partidek,
estropadek, kros mistoak eta herrikirolek osatzen dute kirol-eskaintza.

oak
Zarauzko Turismzeo nBuldueghilero.
agenda bat argitaratezazu.
Kontsulta

Kulturaz gozatzea erabaki baduzu,
ez galdu honako hitzordu hauek:
Udako Musika Zikloa, Kalerki (Kale
Antzerki Jaialdia), Bertso Astea,
Literaturia, Rockumentalak jaialdia,
eskulangintza-azokak, Liburu Azoka,
abesbatzen kontzertuak...

Etengabe omentzen ditugu gure
gastronomia eta ardoak. Jaiak
antolatzeko ohitura daukagu,
produktu horiek dastatzeko eta
eguna giro ederrean emateko.
Apuntatu zure agendan: Sagardo
Eguna, Ardo Eguna, Biolur azoka
(nekazaritza biologikoa), Txakolin
Eguna, Basque Label Fest, San
Tomaseko Azoka, Garagardo Azoka
eta Galiziaren Eguna.

Eta oporretan ahalik eta gehien
gozatzea gustatzen zaigunez,
uztaileko eta abuztuko ostegun
arratsalde guztietan haurrentzako
ikuskizunak izaten ditugu;
igandeetan, berriz, Musika Plazan
dantzan aritzen gara.
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Gosaria,
sekulakoa.
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Etxean zaudela sentiaraziko dizun
egonaldi atsegina
Horrelakoak dira Zarauzko ostatuak. Gustura
egoteko, atseden hartzeko eta erlaxatzeko. Hotel
edo turismo-apartamentuetan, erosotasun guztiekin;
nekazaritza-turismo eta kanpinetan, naturarekin
harreman zuzenean; edota ostatu eta aterpetxeetan,
estilo lasaiagoan.
Ez dago beste leku batean esnatzea bezalakorik,
ondoren berriz konektatzeko deskonektatzen ari
zarela jakinik.
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Denda espezializatuen
aire zabaleko merkataritza-gune
handia
Nork esango luke Zarauzko Alde Zaharrean
hainbeste saltoki daudela, hain ugariak eta hain
kalitate handikoak. Aire zabaleko merkataritzagune handia da Zarautz; denetarik aurki dezakezu
bertan: diseinuzko jantzi bat, delicatessen kontserba
bat... eta beste hamaika gauza; xehetasun zainduak,
arreta pertsonalizatua eta kalitatea aurkituko dituzu
establezimenduetan. Eraikin deigarri txukunak
daude herrigunean, kalexka ederrak, eta xehetasun
esklusiboak dituzten dendak. Modan, oinetakoetan,
edergintzan, kirolean, dekorazioan eta artisautzan
espezializatutako saltokiak... Ezin tentazioari eutsi.
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Ezagutu ingurunea
Autoa hartuta, 5-10 minutuko ibilbide
atsegina eginez, Zarautz inguruko
herriak ezagut ditzakezu.
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Getarian, Lurrari lehen bira osoa eman
zion Elkano itsasgizonaren sorlekuan,
Cristóbal Balenciaga Museoa dago.
Bertan, berehala egiaztatuko duzu
zergatik esaten duten Balenciaga
modaren arkitektoa dela.
Zumaian, Euskal Kostaldeko
Geoparkea eta flyscha dituzu ikusgai.
Aho zabalik utziko zaitu itsasaldeko
haitzen bertikaltasunak, Planetaren
historiaren lekuko. Merezi du itsasontzi
batetik ikustea edo bertako bideetan
zehar oinez ibiltzea.
Barrualdean, Aian, Pagoetako Parke
Naturala dago. Basoan barna mendiibiliak egin ditzakezu han, eta XVIII.
mendeko burdinola bat eta errotak
ere aurkituko dituzu.
Orio, kale aldapatsuak eta itsasadarra
dituen herria. Leku ezin hobea da
parrilan erretako bisigua jateko,
bertako espezialitatea.

29

30

Zarauztik has zaitezke
Euskadi ezagutzen

FRANTZIA

Baiona
Biarritz

Bilbo

Zarauztik oso gertu dago Ipar Euskal Herria ere. Biarritz,
Baiona, Donibane Lohizune... Oso herrixka ederrak dira,
paregabeak, non bat egiten duten euskal kulturak eta
kultura frantsesak.

ZARAUTZ
BIZKAIA

Ai

Hiri moderno eta kosmopolita da Bilbo, eskaintza
zabalekoa. Besteak beste, Guggenheim Museoa eta
Zubi Esekia (Gizadiaren Ondare) topatuko dituzu
han. Kostaldeko beste hiriburua, Donostia, kultura
aberatsekoa eta edertasun handikoa da (Kontxako
Badia, horren erakusle), eta Michelin izarrak dauzkaten
jatetxe ugari ditu. Euskadiko hiriburua, Gasteiz,
European Green Capital da; hein handi batean,
inguratzen duen Eraztun Berde zabalagatik, bai eta
bertako ondare historiko ikusgarriagatik ere (Santa
Maria katedrala, esaterako).

Donostia

a
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Zarautz Euskadiko kostaldean dago. Txikia da Euskadi,
baina nortasun handikoa. Distantzia laburrera izango
dituzu, beraz, Bilbo, Donostia eta Gasteiz hiriburuak.

31

GIPUZKOA

ARABA
Gasteiz

NAFARROA

Iruñea

Zarauztik

Donostia: 20 km_15 min
Biarritz: 67 km_40 min
Baiona: 75 km_45 min
Bilbo: 85 km_50 min
Gasteiz: 85 km_50min
Iruñea: 90 km_50 min

ZARAUZKO TURISMO BULEGOA
Nafarroa kalea, 3
20800 - Zarautz - Gipuzkoa
Tel.: 943 830 990 Faxa: 943 835 628
turismoa@zarautz.eus
www.turismozarautz.eus

Udan:
Turismo Informazioko Gunea
Itsasertza, z.g. (Itsas Pasealekua)
20800 Zarautz
Tel.: 943 890 377

