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“Gazte Bidaiak 2007” kanpainan parte hartzeko eskabidea 1982 eta 1989. urteen bitartean (biak barne) 
jaio diren Bizkaiko gazteek egin ahal izango dute; beti ere 18 urte izan beharko dituzte 2007 uztailaren 
1a baino lehen.

Eskabideak aurkezteko epea apirilaren 23tik maiatzaren 4era artekoa izango da, biak barne.

Eskabide - inprimaki bakoitzean interesatuak, gehienez ere, lau lagunentzako plaza eskatu ahal izango du; 
inprimakian zortzi egitarauen lehentasunaren araberako aukera egin beharko du, eta pertsona berberak 
ezin izango du eskabide batean baino gehiagotan agertu.

Eskatzaile bakoitza Bizkaiko Lurralde Historikoan erroldaturik dagoela dioen egiaztagiria nahitaez aurkeztu 
beharko da.

Eskabidea aurkezterakoan eta, ikasle gaztea edo gazte langabetua izateagatik, kuota-hobariaren onurak 
(30%eko deskontua) eskuratu ahal izateko, Batxilergoa, Erdi Mailako edo Goi Mailako Heziketa Zikloa egiten 
edo Unibertsitatean ikasten ari dela egiaztatzen duen jatorrizko frogagiria edo langabezian dagoela egiazta-
tzen duen jatorrizko agiria erantsi beharko da.

Eskabideak azaldutako xehetasunak betetzen ez baditu, doakionari edo lagunari 10 eguneko epea emango 
zaio akatsa edo akatsak zuzendu edo aurkeztu gabe utzitako agiriak aurkez ditzan, esandakoa betetzen ez 
badu eskabideari uko egiten diola ulertu eta artxibatu egingo dela jakinaraziz.

Plazei doazkien eskabideen behin-behineko adjudikazioa, Bilboko Rekalde Zumarkaleko 30. zenbakiko 1. 
solairuan dagoen Kultura Sailaren Gazteria Zerbitzuko bulegoetan, 2007ko maiatzaren 18an, goizeko 12etan 
eta notario aurrean egingo den zozketa publikoan ezarritako hurrenkeraren arabera egingo da.

Lehenengo adjudikazioan izenak emateko epea amaitu ondoren, adjudikazioan plazarik egokitu ez zaie-
nen eskabideak itxaron zerrendan sartuko dira automatikoki, zozketaren hurrenkeraren arabera. Hutsik 
geratuko diren plazak 2007ko maiatzaren 18an notario aurrean egingo den zozketa publikoan egokitutako 
hurrenkeraren arabera beteko dira; doakienek zozketaren berri jasoko dute.

Ezarritako kuotak behin ordainduz gero, haien zenbatekoa itzuli ahal izango da doakionak idatziz horrela 
eskatzen badu, agiri bidez itzulketa arrazoitzen badu eta hurrengo inguruabarretarikoren bat gertatu bada:

Gaixotasun edo istripurik egotea. Medikuaren frogagiria aurkeztuta.

Txandetara joatea ezinezkoa egiten duen ustekabe edo beharrizan larririk egotea, Gazteria Zerbitzuaren 
iritziz behar bezala arrazoituta baldin badago.
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LARUNBATA, UZTAILAK 28
Bilbotik atera, Bregenzerantz, Austriako hiria, 
Vorarlberg estatuko hiriburua.

IGANDEA, UZTAILAK 29
Iluntze aldera hirira iritsi eta JH Bregenz aterpe-
txean ostatua hartu.
Gauean, Constanza lakuaren gainean muntatutako 
eskenatoki batean, Tosca operako emanaldia.

ASTELEHENA, UZTAILAK 30
Goizean, Pfaender-eko teleferikora bisita (1.064 m).
Arratsaldean, ST. Gallen (Suitza) hirira bisita. 
Arratsalde librea.
Ostatua, JH Bregenz aterpetxean.

ASTEARTEA, UZTAILAK 31
Goizean, ST. Anton hirira joango gara; denbora 
librea hiria bisitatzeko.
Arratsaldean, Innsbruck-era.
Ostatua, Innsbruck-eko aterpetxean.

ASTEAZKENA, ABUZTUAK 1
Goizean, Bergiseleko eski-jauziak egiteko insta-
lazioetara bisita. Bertan bi jauzi-txapelketa ga-
rrantzitsu egiten dira: urtarrilean, lau tranpolinen 
txapelketa, eta udan, moketako jauziak, Udako Sari 
Nagusiaren zati.
Arratsaldea, libre, hirian zehar ibiltzeko.
Ostatua Innsbruck-eko aterpetxean.

OSTEGUNA, ABUZTUAK 2
Goizean, Panoramabad Kitzbühler Alpen telefe-
rikora bisita.
Arratsaldea, libre, hirian zehar ibiltzeko.
Ostatua, Innsbruck-eko aterpetxean.

OSTIRALA, ABUZTUAK 3
Goizean, Munich-erantz.
Bidean geldialdi bat egingo da, Garmish Partenkir-
chen bainuetxe-hiria bisitatzeko. Bertan bazkal-
duko dugu.

Arratsaldean iritsiko gara Munich-era.
Arratsaldean, gauzak aterpetxean utzi ondoren, 
Bier Barten bat bisitatuko dugu.

LARUNBATA, ABUZTUAK 4
Goizean, Munich hiria bisitatu. Garagardoaren 
sorleku nagusia, kulturadun hiria, antzinako tra-
dizioak dituena. Alpeen azpian dago, Bavariako 
estatu libreko hiriburua da.
Arratsaldea, libre, hirian zehar ibiltzeko.
Ostatua, Munich-eko aterpetxean.

IGANDEA, ABUZTUAK 5
Goizean, Munich - etik hurbil dagoen Dachau 
kontzentrazio - esparrura bisita.
Eguerdi aldera Munich-era itzuli eta denbora librea.
Ostatua, aterpetxean.

ASTELEHENA, ABUZTUAK 6
Bidaian egun osoan. Goizeko lehen orduan irteera 
Lyon-erantz.
Arratsaldean bertara iritsi eta ostatua hartu ater-
petxean.

ASTEARTEA, ABUZTUAK 7
Bidaian egun osoan zehar. Bilbora iritsi iluntze 
aldera.

Konstantzako laku edo aintzirako urek lau herrialdetako lurrak ureztatzen dituzte: Suitza, Austria, Alemania 
eta Liechtensteingo printzerria. Lau herrialde horien artean xarma berezia ematen diete Konstantza lakuari 
berari eta inguruei, Europako tokirik erakargarrienetariko bat bilakatuz. Konstantza lakuaren inguruan 2,5 
milioi pertsona inguru bizi dira, gehienak alemaneraz mintzo direlarik, baina tokian tokiko ezaugarriekin. 
Konstantza hiria, lakuaren inguruko hiri nagusia izanik, 80.000 biztanle ditu, eta bertako ekonomiaren eta 
kulturaren ardatz nagusia da.
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Bavaria
Baviera

OSTEGUNA, UZTAILAK 5
Bilbotik irtengo gara Bregenzerantz 18:00etan; 
afaldu eta gaua bidean emango dugu.
Programaren aurkezpena.

OSTIRALA, UZTAILAK 6
Bregenzera iritsiko gara 12:00ak inguruan.
Taldea aurkeztu eta funtzionatzeko arauak azal-
duko dira.
Hiria bisitatuko dugu edo jarduera libreak egon 
daitezke.
Ostatua Bregenzeko Young Hostelling-en izango 
dugu (Ostatua eta gosaria).

LARUNBATA, UZTAILAK 7
Gosaldu ostean, Füssenera abiatuko gara 
09:00etan; goizean Neuschwanstein gaztelua 
bisitatuko dugu.
Bazkaria inguru haietan izango da.
17:00etan Garmischerantz irtengo gara.
Gaua Garmischeko aterpetxean pasako dugu 
(Ostatua eta gosaria).

IGANDEA, UZTAILAK 8
Gosaldu ondoren, teleferikoz igoko dugu Alpistzera, 
eta gero Trekking-a egingo dugu Garmischeraino 
egun osoan.
Arratsaldean Garmischera iritsi eta hirian bisita 
librea izango da.
Gaua Garmischeko aterpetxean pasako dugu. 
(Ostatua eta gosaria).

ASTELEHENA, UZTAILAK 9
Gosaldu ondoren, Eibbes lakura joango gara, eta 
egun osoan egin ahal izango ditugu bertan sende-
rismoa, kanoak, pedaloak, bainuak, etab.

München - Thalkirchengo aterpetxera joango gara 
(Ostatua eta gosaria).

ASTEARTEA, UZTAILAK 10
Egun librea; eta Munitxeko alde zaharrera joango 
gara hiriko gidariekin lagunduta.
Ostatua eta gosaria München-Thalkirchengo 
aterpetxean.

ASTEAZKENA, UZTAILAK 11
Goizean, Dachauko kontzentrazio-eremura egingo 
dugu bisita gidari batekin lagunduta, Munitxeko 
zabalgunera.
Munitxen arratsalde librea eta ostatua München-
Thalkirchengo aterpetxean izango da.

OSTEGUNA, UZTAILAK 12
Olimpic Zentrum-era bisita (Munitxeko 72ko Olin-
piadetako zentroa); dorre nagusira igoko dugu. Goiz 
osoa emango dugu instalazioetan.
Arratsaldean Munitxeko tokirik garrantzitsuenetatik 
joango gara autobusez gidari batekin lagunduta.
20:00etan garagardotegi tradizional batean afalduko 
dugu, partaide guztien artean adostuta.
24:00etan irtengo gara autobusez Lyonerantz (gaua 
autobusean).

OSTIRALA, UZTAILAK 13
Lyonera iritsiko gara 10:00ak inguruan; egun osoan 
hiria bisitatu eta 22:00etan Bilborantz abiatuko gara.

LARUNBATA, UZTAILAK 14
Bilbora iritsiko gara 08:00ak inguruan (gutxi gora-
beherako ordua da, bidaiaren arabera).

Bavariak paisaje ugari, aire librea, natura basatia, kultur aberastasuna, urteko edozein sasoitan kirola egite-
ko posibilitate esklusiboak eta aisialdirako azpiegitura bikainak ditu, eguraldia edozein delarik ere. Bavarian 
mendi altuak eta txango amaigabeak, bailara ezkutuak eta ametsezko lakuen inguruko pasealekuak aurki 
ditzakegu, baita herrixka bitxiak eta erregeen jauregi bikainak ere.

Bidaia honetan Bavariako xarma duen Munitxeko metropoli izaeraz gozatuko dugu; Alpeetako eguraldi hotzaz 
eta Mediterraneoko edertasunaz; artelanez eta aire zabaleko garagardotegiez; operaz eta rockaz: “Munitxeko 
amalgama” berezi horri esker, mundu osoko bisitarientzat erakargarri bilakatu da Bavariako hiriburua; izan 
ere, harrituta gelditzen dira bisitariak hiri horren liluraz.

Alemaniako udako klima hezea eta Euskal Herrikoa baino hotzagoa da.
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Bretainia
Bretana-

IGANDEA, UZTAILAK 22
Bilbotik irtengo gara Dinanerantz 8:00etan.
Dinanera iristean taldearen eta programaren aur-
kezpena egingo dugu. Ostean logelak banatu eta 
arratsalde librea izango dugu Dinanen.
Gaua Dinanen.

ASTELEHENA, UZTAILAK 23
Dinan – Mont Saint Michel – Saint Malo.

Normandia eta Bretainiaren arteko muga natura-
lean, Couesnon ibaian Mont Saint Michel abadia 
aurkituko dugu. Abadia uharte batean dago eraikia 
eta lehorrera iristeko errepide bat baino ez dago.
Eguerdian Saint Malorantz abiatuko gara eta ber-
tan bazkalduko dugu. Arratsaldean garai batean 
piraten menpe zegoen herri horretako kaleetan 
barrena galtzeko edo hondartzetako ur gardenetan 
sartzeko aukera izango dugu.
Gaua Dinanen.

ASTEARTEA, UZTAILAK 24
Dinan - Cap Freheleko ibilbidea - snorkella 
gazteluko kalan.

Goizean Cap Frehel itsasargira joango gara. 
Bertatik, GR-34tik zehar: Cap Frehel - Saint Cast 
- le - Gildo, Fort-la-Lattera iritsiko gara txilardien 
artean ibiltzen. Bazkaldu ondoren, snorkella egingo 
dugu gazteluaren azpian dagoen kalan.
Gaua Dinanen.

ASTEAZKENA, UZTAILAK 25
Dinan - Vannes - Lorient.

Dinanetik Lorientera joango gara eta bidean 
Vannesen geldialdia egingo dugu. Nahiz eta Van-
nes industrializazioaren ondorioz hiri bilakatu den, 
ukitu bretoia dauka oraindik, batez ere hiriko alde 
zaharrean. Vannesen bazkaltzeko aprobetxatuko 
dugu eta ondoren Lorientera abiatuko gara. Ber-
tan, aterpetxean hartuko dugu ostatua eta denbora 
librea izango dugu.
Gaua Lorienten.

OSTEGUNA, UZTAILAK 26
Lorient - Quiberon.

Lorientetik Quiberon penintsulara joango gara. 
Bertan Kervihan lurmuturrean autobusa utziko 
dugu eta penintsularen mendebaldetik ibiliko 
gara GR34tik zehar. Ibilbidean itsaslabar malkar-
tsuez betetako basa-kostaldea ikusi ahal izango 
dugu. Gero itsaslabarrak desagertzen joango dira, 
penintsulako hegoaldera iristen garen heinean, 
eta penintsulako ekialdean, berriz, harea xeheko 
hondartzak aurkituko ditugu. Ibilaldi luze horren 
ostean, hondartzetan atsedena hartzeko aukera 
izango dugu arratsaldean.
Ondoren Lorienterako bidean, Carnacen egingo 
dugu geldialdia. Carnac Bretainiako historiaurreko 
hiriburua da. Bertan megalito-sortarik handiena eta 
Kristo aurreko 5000. eta 2000. urte bitartean eraiki-
tako menhir-ilara luzeak aurkituko ditugu.
Gaua Lorienten.

OSTIRALA, UZTAILAK 27
Goizean kanoetan ibiliko gara Larmor hondartzan 
eta arratsalde librea izango dugu hondartzan edo 
inguru haietan egoteko.
Gaua Lorienten.

LARUNBATA, UZTAILAK 28
Goizeko 8:00etan irtengo gara Bilborantz eta 
arratsalde edo gau aldera helduko gara Bilbora.

Bretainia itsas lurraldea da, haizeek eta ekaitzek astindua. Arrantza portuak, harea fineko hondartzak eta 
ezkutuan diren kalak. Itsasbazterrak paisaia zabalak ditu eta bertako uharteak erakusten dizkigu: Bréhat, 
Batz, Ouessant, Belle-Ile... hegaztientzako kalitatezko gordelekuak. Barruko aldean, berriz, mito eta kondairen, 
gaztelu erromantikoen, beren izaera duten herrien eta nabigatzeko modua ematen duten ibaien eta ubideen 
lurraldea da Bretainia. Tradizioen lurraldea da; beren hizkuntza eta ohiturak dituzte, eta batez ere, beren jaiak.
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Budapest
VienaPraga

OSTIRALA, UZTAILAK 27
Bilbo - Vicenza.

Irteera Vicenza-ra, gaua bidean.

LARUNBATA, UZTAILAK 28
Arratsaldeko azken orduan Vicenzara heldu. 
Vicenzako gazteen aterpetxean ostatu hartu.

IGANDEA, UZTAILAK 29
Vicenza - Budapest.

Gosaria. 
Goizean, Budapesterako irteera.
Arratsalde erdian heldu, ostatu hartu eta denbora 
librea hirian zehar ibiltzeko.
Budapesteko gazteen aterpetxean ostatu hartu.

ASTELEHENA, UZTAILAK 30
Budapest.

Gosaria. 
Goizean, gidaridun bisitaldia hirian zehar. Bertan, 
Hungariako hiriburua osatzen duten auzuneak iku-
siko ditugu: Buda eta Pest.
Ondoren, hiriaz gozatzeko denbora librea.
Budapesteko gazteen aterpetxean ostatu hartu.

ASTEARTEA, UZTAILAK 31
Budapest - Balaton - Budapest (163 Km.).

Gosaria. 
Budapestetik Balaton lakura hurbilduko gara. Ber-
tan, ibilaldia egingo dugu oinez lakuaren ertzetik, 
herrialdearen alde horretako paisaia zoragarriak 
ikusteko. Halaber, lakuan bainu bat hartzeko auke-
ra ere izango dugu.
Arratsaldean, Budapestera itzuliko gara. Egunaren 
gainontzeko orduak libre.
Budapesteko gazteen aterpetxean ostatu hartu.

ASTEAZKENA, ABUZTUAK 1
Budapest - Viena (245 Km.).

Gosaria. 
Goizean, Vienarako irteera.
Helduera, ostatu hartzea eta denbora librea 
Austriako hiriburuan.
Vienako gazteen aterpetxean ostatu hartu.

OSTEGUNA, ABUZTUAK 2
Viena.

Gosaria. 
Goizean, gidaridun bisitaldia egingo dugu austro-

hungariar inperioaren antzinako hiriburura, bere 
jauregi ikusgarriengatik eta dotoretasunagatik 
ezaguna dena.
Egunaren gainontzeko orduak libre hiriko giroaz 
gozatzeko.
Vienako gazteen aterpetxean ostatu hartu.

OSTIRALA, ABUZTUAK 3
Viena - Praga (330 Km.).

Gosaria. 
Lehenengo orduan, irteera Pragarantz.
Helduera, ostatu hartzea eta denbora librea 
Txekiako hiriburuan.
Pragako gazteen aterpetxean ostatu hartu.

LARUNBATA, ABUZTUAK 4
Praga.

Gosaria. 
Goizean, gidaridun bisitaldia egingo dugu Moldava 
ibaiaren ertzetik. Idazle eta musikari askoren jato-
rria da, eta bere txokoen xarma dela eta ezaguna da.
Egunaren gainontzeko orduak libre hirian zehar 
ibiltzeko.
Gauean argien ikuskizun batez gozatzeko aukera 
izango dugu Black Light-en.
Pragako gazteen aterpetxean ostatu hartu.

IGANDEA, ABUZTUAK 5
Praga - Cesky Krumlov - Praga.

Gosaria. 
Goizean, irteera Cesky Krumlov hirira, hiriburua-
ren hegoaldera. Bertan, gidaridun bisitaldia egin-
go dugu; hiria Txekiako, Austriako, Bavariako eta 
Italiako lurren bidegurutzean dago.

ASTELEHENA, ABUZTUAK 6
Praga - Estrasburgo.

Gosaria. 
Goizean, Estrasburgorako irteera.
Arratsaldeko azken orduan heldu.
Estrasburgoko gazteen aterpetxean ostatu hartu.

ASTEARTEA, ABUZTUAK 7
Estrasburgo - Bilbo.

Gosaria. 
Eguna bidaian. Bilborako helduera arratsaldeko 
azken orduan. Bidaiaren amaiera.
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Kroazia
Croacia

IGANDEA, UZTAILAK 15
Kroaziarako bidaia honen irteera Bilbotik egingo da.
Bidaian zehar geldialdia egingo da bidean bertan 
lo egiteko.

ASTELEHENA, UZTAILAK 16
Irteera goizean goiz egingo da Kroaziarantz, 
arratsalde partean Dubrovnik-era iristeko.
Ostatua Dubrovnikeko Gazteen Aterpetxean.

ASTEARTEA, UZTAILAK 17
Goizez bisitaldi gidatua egingo da Dubrovnik - eko 
alde zaharra ikusteko. Horren iraupena, gutxi gora-
behera, 2 ordukoa izango da.
Egunaren gainerako orduak libre egongo dira ha-
rresiak ikusteko edo hondartzara joateko.
Ostatua Dubrovnikeko Gazteen Aterpetxean.

ASTEAZKENA , UZTAILAK 18
Goizean goiz Aterpetik atera eta txangoa egingo 
da itsasontzian, Dubrovnik hiriaren aurrean dauden 
uharteak bisitatzeko.
Uhartean bisitaldi gidatua eta norberarentzako 
astia egongo dira bertako ingurumen natural zora-
garria ikusteko.
Arratsalde erdian Dubrovnikera bueltatuko da itsa-
sontzia. Egunaren gainerako orduak libre.
Ostatua Dubrovnikeko Gazteen Aterpetxean.

OSTEGUNA, UZTAILAK 19
Goizez Aterpea utzi eta Bosnia-Herzegovinara 
abiatuko gara Mostar hiria bisitatzeko.
Hiria ikusteko bisitaldi gidatua eta bertako alde 
zaharreko kaleak ezagutzeko astia.
Iluntzean Dubrovnikera bueltatuko gara.
Ostatua Dubrovnikeko Gazteen Aterpetxean.

OSTIRALA, UZTAILAK 20
Goizean goiz Zadar-era joateko abiatuko gara.
Geldialdia egingo da Split ikusteko (bazkaltzeko 
denbora emango da) eta baita Trogir ere (hemen 
ere denbora librea).

Ia gauez iritsiko gara Zadar-era.
Ostatua Zadarreko Gazteen Aterpetxean hartuko da.

LARUNBATA, UZTAILAK 21
Goizez bisitaldi gidatua Zadarreko alde zaharra 
ezagutzeko. Bisitaldiaren iraupena, gutxi gorabe-
hera, 2 ordukoa izango da.
Egunaren gainerako orduak libreak izango dira 
bertako merkatua bisitatzeko, Adriatiko itsasoa 
ikusteko edo berez ere zaratatsua den hiria hobeto 
ezagutzeko.
Ostatua Zadarreko Gazteen Aterpetxean.

IGANDEA, UZTAILAK 22
Egun osoko txangoa Plitvice-ko Lakuen Parke 
Naturala bisitatzeko.
Goizean parkera abiatuko gara; bisita egingo da 
eta denbora librea egongo da bertako bidezidorre-
tatik ibiltzeko eta aparteko esparru natural 
hau ezagutzeko.
Zadarrera iluntzean helduko gara.
Ostatua Zadarreko Gazteen Aterpetxean.

ASTELEHENA , UZTAILAK 23
Goizean goiz abiatuko gara Veneziarantz.
Eguerdi aldean iritsiko gara. Norberarentzako astia 
bertako kale eta kanal erromantikoak bisitatzeko 
eta toki horretako iragan izugarri eta kosmopo-
litaren usaina hartzeko bertako monumenturik 
adierazgarrienen bidez: San Markos eliza eta plaza, 
Hasperenen zubia, Rialto zubia edo Osasuneko 
Andre Mariaren eliza.
Gauerdian aterako gara Veneziatik Bilborantz 
abiatzeko.

ASTEARTEA, UZTAILAK 24
Bidaia eguna. Bilbora iritsiko gara arratsaldean. 

Europako estatu independentea, 1992. urtera arte Jugoslaviaren barruan egon zena. Erliebe menditsua du. 
Alpe Dinarikoetako mendi - adarrek herrialdea alde batetik bestera zeharkatzen dute, barrualdeko Kroazia 
eta Itsaso Adriatikoko itsasbazterreko aldea elkarrengandik bereiztuz. Kroaziako ibai nagusiak: Danubio, Dra-
va eta Sava. Kroaziako Errepublikak hazkunde handia izan du, batik bat portuetako (Rujeka, Split) merkatarit-
za-jarduerari, industriaren modernizazioari eta kostaldeetako turismoari esker. Zagreb hiriburua, herrialdeko 
administrazio, industria eta kulturaren gune nagusia da.
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Eslovenia

ASTEAZKENA, ABUZTUAK 1
Bilbotik autobusez abiatzea. Bidean afaldu eta 
gaua ematea.

OSTEGUNA, ABUZTUAK 2
Arratsaldean helmugara heldu eta kanpalekuan 
lekua hartzea; gero Triglaw-ko Parke Naturaleko 
Interpretazio Zentroa bisitatzea.

OSTIRALA, ABUZTUAK 3
I. piraguismorako hasierako ikastaroa eta igeriketa 
ur bizietan, Soca ibaian.

LARUNBATA, ABUZTUAK 4
Canoraft-en Soca róp-aren lehen tartea jaistea, 
eta sakana jaistea.

IGANDEA, ABUZTUAK 5
Canraft eta kayak jardunaldia.

ASTELEHENA, ABUZTUAK 6
Haitzeko eskaladarako hasierako ikastaroa era-
gozpen txikiko hormetan eta mendiko ibilaldirako 
prestakizunak.

ASTEARTEA, ABUZTUAK 7
Mendiko ibilbiderako prestakizunak.

ASTEAZKENA 8 eta OSTEGUNA 9, ABUZTUA
Mendiko ibilbidea, Triglaw mendira igotzea barne. 
Gauak, mendiko aterpetxean emango ditugu.

OSTIRALA 10 eta LARUNBATA 11, ABUZTUA
Bilbora itzultzea. Gaua bidean ematea.

Esloveniara joango gara, Europako herri berdeenetariko batera. Austria, Hungaria, Kroazia eta Italiaren 
artean dago kokatuta. Herrialdearen ipar-ekialdera abiatuko gara, Alpe Julianoetara; bertan, Europako parke 
naturalik handienetako bat aurkituko dugu: Triglaw-ko parke naturala.

Eslovenia herrialde berde bat da, masa-turismoak oraindik ezagutu gabea. Ekologikoki herrialde garbia 
da, piraguismoaren eta ur bizien zaleentzat leku pribilegiatua. Kirol mailan, kontinenteko ibai inte-
resgarrienetako batzuk daude bertan: nabigaziorako paradisutzat hartuta dago. Baina, ibaiak jaisteaz 
gain, bertako mendirik garrantzitsuenera - Triglaw mendia (2.864 m) - igoko gara, bertako haitzarte eta 
sakanetan barrena ibiliko gara, kareharrizko hormetan gora egingo dugu, eta, batez ere, opor ahaztezinak 
emango ditugu.

Kanpamentua Bovec herrian jarriko dugu; neguan eski-gune nagusietako bat da herri hori. Kanpamentu 
nagusian, kanpineko ohiko zerbitzuak izango ditugu, iglu erako kanpadendak, biltegi bat, eta eremu handi 
bat, jantoki bezala eta gatean gidariek jarriko dizkiguten proiekzioak ikusteko erabiliko duguna. Kanpamentu 
nagusi horretatik egunero abiatuko gara inguruan kirol jarduerak egiteko.

Klima mediterraniarra da, baina aldeen arteko aldaketak daude. Neguak hotzak dira, eta elurteak ugari izaten 
dira. Apirilaren eta irailaren bitartean tenperatura suabeagoak egoten dira eta prezipitazioak gutxiago izaten 
dira, baina euria egiten du urtearen zati handi batean. Mendian, neguko tenperaturak daude 1.500 metrotik 
gora; beraz, bero egoteko arropa egokia eramatea ezinbestekoa da.
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Euskadi

ASTEAZKENA,ABUZTUAK 8
Araba.

Bilbotik autobusean Arabako Lurralde Historiko-
rantz irtetea. Espeleologia Lezeko koban. Bazkaria. 
Figarol aterpetxera joatea. Afaria eta ostatua.

OSTEGUNA,ABUZTUAK 9
Nafarroa.

Gosaria. Txangoa BTT-an Errege Bardeetatik. 
Bazkaria. Linzako aterpetxera aldatzea. Afaria 
eta ostatua.

OSTIRALA,ABUZTUAK 10
Nafarroa.

Gosaria. Hiru Errege Mahaira igotzea. Bazkaria. 
Oltzarteko aterpetxera joatea. Afaria eta ostatua.

LARUNBATA,ABUZTUAK 11
Zuberoa.

Gosaria. Oltzarteko haitzartearen jaitsiera Euskal 
Almazonian (Kakueta). Bazkaria. Bidarraira joatea. 
Afaria eta ostatua Bidarraiko aterpetxean.

IGANDEA,ABUZTUAK 12
Nafarroa Beherea.

Gosaria. Rafting Errobi ibaian. Bazkaria. Hi-
drospeed Errobin. Afaria eta ostatua Nabarteko 
Bertiz aterpetxean.

ASTELEHENA,ABUZTUAK 13
Lapurdi – Gipuzkoa.

Gosaria. Surf, body board eta snorkell Sokoan. 
Bazkaria. Puenting Tolosan. Afaria eta ostatua 

Urdaibaiko Arketa kanpalekuan.

ASTEARTEA,ABUZTUAK 14
Bizkaia.

Gosaria. Ibilaldia Kayak eran Urdaibaiko Biosferaren 
Erreserbatik zehar. Bazkaria eta Bilbora itzultzea.

ZER ZARTZEN DA
Garraioa eta ibilaldiak egitarau osoan zehar.
Ostatua gazteentzako aterpetxe, aterpe eta 
kanpalekuetan.
Pentsio osoa.
Jarduerak:

Espeleologia Lezeko koban.
Txangoa BTT-ean Errege Bardeetan.
Hiru Erregeen Mahaira igotzea.
Otzarteko haitzartearen jaitsiera Euskal 
Amazonian (Kakueta).
Raftinga, Errobi ibaian.
Hidrospeeda, Errobin.
Surfa, body board eta snorkell, Sokoan.
Puenting, Tolosan.
Ibilaldia Kayak eran, Urdaibiako biosderaren 
erreserbatik zehar.

Gidari profesionalak.
Banakako eta taldekako kirol materiala.
Segurtasun materiala eta komunikazioak.
Bidaian laguntza jasotzeko aseguru pertsonala.

Gizakiek beren ibilbidean Auñamendi mendikatearen mendebaleko maldetan bilatu zuten bizitzeko kokale-
kua. Berau Penintsula Iberiarraren eta gainerako Europaren arteko muga naturala eta lotura-bide dugu.

Globoko eremu txiki honetan bizi izan da antzinatik euskal herria eta bertan idatzi izan du gizateriaren his-
toriako orrialde bat, beraren kultur tradizio aberatsak bizirik jagonez, eta beraren identitate historikoaren 
lekuko den euskarari, seguruenik Europako kontinenteko hizkuntzarik zaharrena denari eutsiz.

Lurralde honek Bizkaiko Golkoan Auñamendiko mendebaleko maldan duen azalera 20.664 Km2koa da. Zazpi 
“herrialdek”, hots, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa, Lapurdi, Zuberoa eta Nafarroa Behereak osotzen dute, 
eta gaur egun Europako bi estatu ezberdinetako atal politiko eta administratiboa da.

Euskal Herriko zazpi lurralde historikoetatik hiruk, Penintsula Iberiarraren iparraldean kokatutako Arabak, 
Bizkaiak eta Gipuzkoak 7.234 Km2 azalera duen unitate politiko propioa osotzen dute, EUSKADI deritzan Eus-
kal Herriko Autonomi Erkidegoa.
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ASTELEHENA, ABUZTUAK 6
Bilbo - Oostduinkerke.

Bilbotik irtengo gara, 18:00etan, eta gaua bidaiatzen 
igaroko dugu.

ASTEARTEA, ABUZTUAK 7
Oostduinkerke.

Gaua autobusean igaro ondoren iritsiko gara 
Oostduinkerkera. 
Aterpetxera heltzean programa eta horren funtzio-
namendua zein diren azalduko da, taldea aurkeztu 
egingo da eta logelak banatuko dira. Aterpetxean 
kokatuta gaudenean aisialdia aprobetxatuko dugu.
Gaua Oostduinkerken igaroko dugu.

ASTEAZKENA, ABUZTUAK 8
Oostduinkerke - Oostende.

Taldea bitan banatuko dugu. Talde batek 25 km-ko 
ibilbidea egingo du bizikletan, kostaldeko duna 
politak eta Lehen Mundu Gerrako bunkerrak 
ikusiz. Oostendera iritsi baino lehen bunkerren 
inguruan museo bat dago eta, taldeak nahi izanez 
gero, museora sartu ahal izango gara (museoaren 
sarrera ez da bidaiaren prezioan sartzen). Eguer-
dian iritsiko gara Oostendera. 
Bitartean, beste taldea Oostenden ibiliko da libre 
duten goiza aprobetxatzen: Oostendeko kaleetan 
zehar paseoan ibiliz edo hondartzara joanez. Ba-
zkaldu ostean talde honek beste taldearen bizikle-
tak hartuko ditu eta itzultzeko ibilbidea egingo du. 
Goizean bizikletan ibili den taldeak arratsaldea 
libre izango du Oostenden nahi duena egiteko.
Gaua Oostduinkerken igaroko dugu.

OSTEGUNA, ABUZTUAK 9
Knokke - Heist (Het Zwin).

Goizean irtengo gara aterpetxetik Het Zwin izeneko 
erreserba naturalerantz. Knokkera helduko gara. 
Bertan, autobusa utzi eta hondartzatik doan pasea-
lekutik Het Zwineraino joango gara oinez. Erreser-
baren ikuspegi ederra izango dugu dunak zeharka-
tzen dituen bidea hartuta, baina bertan sartu gabe. 
Arratsaldea libre izango dugu hondartzan nahiz 
Knokken egoteko, bakoitzak nahi duen tokian.
Partaideren batek erreserba eta hegaztien zooa 

ikusi nahi baditu arratsalde hori aprobetxatu 
dezake, baina kontuan hartu behar da hauek eta 
sarrerarainoko garraioa ez daudela bidaiaren 
prezioan sartuta.
Gaua Oostduinkerken igaroko dugu.

OSTIRALA, ABUZTUAK 10
Oostduinkerke - Ieper - Tyne Cot - Diksmuide - Brujas.

Egun honetan herri txiki horiek guztiak ikusiko 
ditugu Brujaserako bidean. Herri horiek zuzenean 
bizi izan zuten Lehen Mundu Gerra eta, horregatik, 
gerraren aztarna batzuk ikusiko ditugu: lubakiak, 
bataila-eremuak, gerran hildakoen omenez egin-
dako hilerri eta monumentuak, etab.
Arratsaldean iritsiko gara Brujasera, eta kokatu 
ostean Brujas ezagutzeko aisialdiaz gozatu ahal 
izango dugu.
Gaua Brujasen igaroko dugu.

LARUNBATA, ABUZTUAK 11
Brujas.

Brujas toki magikoa da. Bere kale estu eta ubi-
deetan zehar paseatzean eta antzinako fatxadak 
ikustean Erdi Aroa datorkigu burura. Brujasen 
oraindik badaude hiria babesten zuten hormak, 
baita hiriaren sarrera zaharrak ere. Brujasko 
erdigunea Gorte Mark (plaza nagusia) da; hemen 
honakoak daude: Saint Sauveur, Saint Sang eta 
Notre Damme elizak, Groeninge museoa, Belfry 
kanpandorrea... Bestalde, Brujasen naturak ere 
badu bere tokia; parke bat baino gehiago du eta 
Minnewaterpark horietako bat da. Parke honetan, 
udan, kontzertuak antolatzen dira. 
Egun honetan taldea bitan banatuko dugu eta le-
henengo taldeak goiza libre hartzen duen bitartean 
besteak bizikleta hartu eta ibilalditxo bat eginez 
Dammeraino iritsiko da. Arratsaldean, goiza libre  
izan duen taldeak hartuko du bizikleta.
Gaua Brujasen igaroko dugu.

IGANDEA, ABUZTUAK 12
Brujas - Gante.

Egun librea edukiko dugu Ganten.
Flandesko herri guztien artean Gantek du eraikin 
historiko gehien; horrez gain, hiri honetan kultura 

Eskualde gutxik dute hain edertasun eta kultur interes handia 50 kilometroko eremuan; eta Flandes horietako 
bat da. Harrigarria da bere Erdi Aroko auzoak ikustea, edo bere plaza alaiak eta ubide erromantikoak, azoka 
txikiak eta antikuarioak ikusteaz gainera bere zapore guztiez gozatzea.
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Flandes



handia dago. Hiriaren erdigunean gauza interes-
garri bat baino gehiago dago, hala nola: udaletxea, 
Ganteko 3 dorreak: Saint Bavo katedralekoa (he-
men “Bildots mistikoari gurtza” koadroa dago), 
Belfortekoa eta Saint Nicholas katedralekoa. Gras-
lein eta Korenlein paisaia ederrak ikusi ahal izango 
ditugu, eraikinak Leie ibaian islatzen dira. Gravens-
teen gazteluak (kondeen gaztelua) eta antzinako 
etxeek eta kale estuek (Patershol auzoa) Erdi Arora 
eramango gaituzte.
Gante oinez edo bizikletaz ikus daiteke, baina hori 
zuek erabakiko duzue.
Gaua Brujasen igaroko dugu.

ASTELEHENA, ABUZTUAK 13
Brujas - Brusela.

Belgikako hiriburuan egongo gara, Bruselan.
Brujasetik goizean irtengo gara eta Atomiumerantz 
joango gara. Hau ikusi dugunean Bruselarako bidea 
jarraituko dugu.
Aterpetxean hartuko dugu ostatu eta arratsalde 
osoa edukiko dugu libre.
Gaua Bruselan igaroko dugu.

ASTEARTEA, ABUZTUAK 14
Brusela.

Eguna libre edukiko dugu Brusela ezagutzeko. 
Brusela hiri kosmopolita eta anitza denez mota 
guztietako gauzak aurkituko ditugu bertan. Bes-
teak beste, hauek bisitatu ahal izango ditugu: 
La Grande Place (hemen udaletxea ere ikusiko 
dugu); Saint Michel eta Saint Gudule katedra-
lak; kale turistikoetatik oinez ibiltzean Manneken 
Pis ospetsua aurkituko dugu, edo La Rue des 
Boucheurs, St. Hubert galeriak (Europako lehenen-
go galeria estaliak), Mont des Arts (arte museoak 
dauden tokia), Les Marolles auzoa (azoka txikiak 
egiten diren tokia),... eta hiriaz aspertu bagara Bru-
selako parkera joan gaitezke airea arnastera.
Gaua Bruselan igaroko dugu.

ASTEAZKENA, ABUZTUAK 15
Brusela - Bilbo.
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BavariaBaviera

Flandes
Euskadi

Bretania
Bretana-

Eslovenia
Kroazia

Croacia
Alemania

Austria

Budapest
VienaPraga

ALEMANIA - AUSTRIA
Ohe eta gosari, autobusean garraioa, gidariak, programan jasotako jarduerak eta aseguruak.  
Data: Uztailaren 28tik abuztuaren 7ra.
Prezioa: 604 € / 422,80 €, (30%eko deskontua ikasle eta langabetuentzat).

BAVARIA
Ohe eta gosari, autobusean garraioa, gidariak, programan jasotako jarduerak eta aseguruak.  
Data: Uztailaren 5etik 14ra.  
Prezioa: 493 € / 345,10 €, (30%eko deskontua ikasle eta langabetuentzat).

BRETAINIA
Ohe eta gosari, autobusean garraioa, gidariak, programan jasotako jarduerak eta aseguruak.  
Data: Uztailaren 22tik 28ra.
Prezioa: 390 € / 273 €, (30%eko deskontua ikasle eta langabetuentzat).

BUDAPEST - VIENA - PRAGA
Ohe eta gosari, autobusean garraioa, gidariak eta espezialistak, programan jasotako jarduerak eta 
aseguruak.  
Data: Uztailaren 27tik abuztuaren 7ra.
Prezioa: 728 € / 509,60 €,(30%eko deskontua ikasle eta langabetuentzat).

ESLOVENIA - TRINGLAW-ko PARKE NATURALA
Mantenu osoa, autobusean garraioa, gidariak eta espezialistak, programan jasotako jarduerak eta 
aseguruak.  
Data: Abuztuaren 1etik 11ra.
Prezioa: 742 € / 519,40 € (30%eko deskontua ikasle eta langabetuentzat).

EUSKADI - IPARRALDETIK HEGOALDERA
Ohe eta gosari, autobusean garraioa, gidariak eta espezialistak, programan jasotako jarduerak eta 
aseguruak.  
Data: Abuztuaren 8tik 14ra.  
Prezioa: 436 € / 305,20 € (30%eko deskontua ikasle eta langabetuentzat).

FLANDES
Ohe eta gosari, autobusean garraioa, gidariak eta espezialistak, programan jasotako jarduerak eta 
aseguruak.  
Data: Abuztuaren 6tik 15era.
Prezioa: 467 € / 326,90 € (30%eko deskontua ikasle eta langabetuentzat).

KROAZIA
Ohe eta gosari, autobusean garraioa, gidariak eta espezialistak, programan jasotako jarduerak eta 
aseguruak.  
Data: Uztailaren 15etik 24ra.
Prezioa: 690 € / 483 € (30%eko deskontua ikasle eta langabetuentzat).

Eskabidea aurkezterakoan eta, ikasle gaztea edo gazte langabetua izateagatik, kuota-hobariaren onurak 
eskuratu ahal izateko, Batxilergoa, Erdi Mailako edo Goi Mailako Heziketa Zikloa egiten edo Unibertsi-
tatean ikasten ari dela egiaztatzen duen jatorrizko frogagiria edo langabezian dagoela egiaztatzen duen 
jatorrizko agiria erantsi beharko da. 
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Bavaria
Baviera

Flandes
Euskadi

Bretania
Bretana-

Eslovenia
Kroazia

Croacia
Alemania

Austria

Budapest
VienaPraga

Apirilaren 23tik maiatzaren 4ra.

Aurreinskripzioak egiteko eta argibide gehiago lortzeko, deitu edo jo ezazu Gazteri Zerbitzura edota Gazteen-
tzako Informazio Bulegoetara, edo bizkaia.net webgunera.

DOKUMENTAZIOA
Bizkaiko Lurralde Historikoko udalerri batean, edozeinetan, erroldatu egonaren ziurtagiria erantsi.
30%eko deskontua ikasle eta langabetuentzat.

Eskabidea aurkezterakoan eta, ikasle gaztea edo gazte langabetua izateagatik, kuota-hobariaren onurak 
eskuratu ahal izateko, Batxilergoa, Erdi Mailako edo Goi Mailako Heziketa Zikloa egiten edo Unibertsi-
tatean ikasten ari dela egiaztatzen duen jatorrizko frogagiria edo langabezian dagoela egiaztatzen duen 
jatorrizko agiria erantsi beharko da.

PLAZAK IZENDATZEA
Maiatzaren 18an notario baten aurrean egindako zozketa publikoz. Esleitutako plazen erreserba baieztatze-
ko epea ordaintzeko azken eguna maiatzaren 30a izango da.

OHARRAK
Plazarik egokituz gero, hurrengo baldintzak betetzen dituzten eskatzaileek kuotaren hobaria izango dute: 
Oinarrizko Errentaren jasotzaileak izatea.
Zozketa egin eta gero, izena emandako lekuetan eta INTERNETen agertuko dira plazen zerrenda: 
www.bizkaia.net
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Bavaria
Baviera

Flandes
Euskadi

Bretania
Bretana-

Eslovenia
Kroazia

Croacia
Alemania

Austria

Budapest
VienaPraga

GAZTERIA ZERBITZUA
Rekalde Zumerdia, 30-1
Tfno: 902 54 02 99

ERREGISTRO ETA 
HERRITARRENGANAKO 
LAGUNTZA BIDERATZE-
KO ATALA
Gran Vía, 25 behea
Tfno: 94 406 77 77

Amorebieta-Etxano
Zelaieta Parkea, z/g
Tfno.: 94 630 06 49 / 630 06 50

Arratia
Igorreko Kultur Etxea.
Elexalde, 8
Tfno.: 639 01 81 33

Arrigorriaga
Gaztegune. 
Ugerza bidea, 1
Tfno.: 94 600 18 76

Barakaldo
San Juan, 17
Tfno.: 94 438 02 76

Basauri
Agirre Lehendakaria 61, behea
Tfno.: 94 466 64 30

Bermeo
Kultura eta 
Gizarte Etxea
Aurrekoetxea, z/g
Tfno.: 94 617 91 58

Bilbo
Plaza del Ensanche, 11-1.a
Tfno.: 94 420 44 88

Durango
Pinondo Plaza, z/g
Tfno.: 94 603 00 30

Erandio
Irailaren 23 
enparantza
Tfno.: 94 602 58 91

Ermua
Lobiano Kultura 
Gunea.
Goienkale, 10
Tfno.: 943 17 91 61

Galdakao
Urreta, 16
Tfno.: 94 456 00 30

Gernika - Lumo
Foru Plaza, 3
Tfno.: 94 627 02 15

Getxo
Tangora Etxea.
Algortako etorbidea, 98
Tfno.: 94 491 01 14

Leioa
Jose Ramon 
Aketze plaza, 11-1.a
Tfno.: 94 607 25 72

Lekeitio
Resurrección 
María Azkue, 5
Tfno.: 94 624 35 91

Mungia
Arana Goiri’tar Sabin, 13
Tfno.: 94 674 02 35

Muskiz
Muskizko Gaztegunea.
Meatzari Plaza, 2
Tfno.: 94 670 80 37

Ondarroa
Artibai, 8-behea
Tfno.: 94 683 33 89

Portugalete
Santa Klara Kultur Zentroa.
Martin Fernandez Villaran, z/g
Tfno.: 94 472 93 13

Santurtzi
Señorio de Bizkaia plaza, z/g
Tfno.: 94 483 61 10

Sestao
La Iberia, z/g
Tfno.: 94 495 61 27 / 495 06 01

Sopelana
Sabino Arana, 1
Tfno.: 94 406 55 19

Txorierri
Berreteaga, 13A
Tfno.: 94 453 67 98 / 453 63 70

Urduña
Kultur Etxea.
Andra Mari, z/g
Tfno.: 945 38 48 84

Zalla
Madres Irlandesas, 4
Tfno.: 94 639 13 96

OIJ de la U.P.V.
Bo sarriena, z/g
48940 Leioa
Tfno.: 94 601 51 00/601 58 21
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Aurreinskripzioak egiteko eta argibide gehiago lortzeko, gazteentzako zerbitzu eta informazio bulego hauetara 
deitu edo jo daiteke.
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