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KUTXA Enplegatuen Elkartea Xenda-zaletasun atala 

121. zka   9. etapa GR-38 Gernika-Bermeo/2017-2-11/12 

 
Adiskide mendizaleok: 
 
  Gr-38-ren azken etapan gaude. Gernikatik iparralderantz abiatuko gara, Santa Ana auzora 
joateko. Gero eskuinera utziko dugu Elejalde auzunea, Olaeta erreka zeharkatu eta Urtxurrinarantz 
zuzenduko gara. 

              Eskuinera bira egin ondoren, Altamira auzunerantz joko dugu, non jada sumatzen diren 
estuarioko urak. Eta pixkanaka gora egingo dugu pinudi artean eta aurrerago ezinbesteko eukaliptoen artean. 
Sollube errekastora urak bidaltzen dituen sakanean gora joango gara, Iturbe baserriraino iristeko. Desnibelik 
gabeko zatian sartuko gara, Artike-raino eramango gaituelarik.  Gero, BI-4209 asfaltozko bidera iritsiko gara.  
Gure amaieratik oso hurbil gaude, baserrien eta fabrika batzuen artetik igaroz. Bermeon sartuko gara, horrela 
amaitzeko GR-38-ko ibilbide eder hau. 

                          Bermeo Busturialdeko udalerria da. Urdaibai Biosfera Erreserbaren eskualdeko herririk 
jendetsuenetako bat da. 1236an sortua, herriak "Bizkaiko Buru" titulua izan zuen 1476tik 1602ra arte, 
Bizkaiko Jaurerriko herri nagusia izanik. 

                          Hori dela eta, Bermeok hainbat pribilegio izan zituen eta Bizkaiko Batzar Nagusietan beste 
hiribilduen aurrean nagusitasuna zuen. Gainera, erregeak Bizkaira etortzen ziren bakoitzean Santa Eufemia 
elizara joaten ziren zin egitera. 

                          Gaur egun itsas eta arrantzale-tradizioari atxikitako herria da, bere ekonomia batez ere 
arrantzan eta arrain-kontserbatan oinarritzen baita. Horrez gain, turismorako leku erakargarri ugari ditu, 
besteak beste, Gaztelugatxeko Doniene, Ertzila Dorretxea (Arrantzaleen museoa), Doniene Atea, Alde 
Zaharra, Begiralekua eta portu abegitsua. 

                                                                              
                   Animo, mendizaleok, natura zain dugu eta!!! 

  
                                      Ibilbidea: Gernika-Bermeo 

Beharrezko denbora  5,20 

Goranzko desnibel metatua  795 metro 

Beheranzko desnibel metatua  680 metro 

Zeharretara egin beharreko distantzia  19.340 metro 

 
Inguru

a 
1 

 
Orientazioa 1 

 
Joan-etorria 1 

 
Esfortzua 3 

 
 

Irteera-lekua Bilbo plaza (Bus geralekua 17/24) eta Pio XII.aren plaza (Bus geralekua 
24/27) 

Aurkezteko ordua 07:35 (Bilbo plaza) eta 07:40 (Pio XII.aren plaza) 

Irteera-ordua: 07:40 (Pio XII.aren plaza) 

Bazkaria Xxxxxxx jatetxea. 

Prezioa 30 euro 

 
                        Izena emateko azken eguna: 2017-2-9ko 12:00etan 
 
Oharra: a/Ez badago gutxieneko parte-hartzaile kopururik, irteera bertan behera geratuko da. 
b/ Eguraldiaren iragarpena txarra izango balitz larunbaterako, igandean egingo litzateke ibilaldia. 
 

Izen-emateak egiteko: Alberto Lahuerta (656-721.208/Senderismodad@gmail.com) eta José Ignacio 
Acuña (943-31.02.52/joseig15@gmail.com).  
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