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Turismoaren esparru orokorra Euskadin

Turismoaren esparru orokorra
Euskadin

Euskadiko Turismoaren Lehiakortasun eta Berrikuntza Plana 2010‐2013

Azken urteotan, Euskal Herriko turismoak aldaketa nabariak jasaten ari da,
eskaintza eta eskabidearen arloan ez ezik sektore ekonomikoak eskatzen dituen
erronkei aurre egiteko estrategia politikak zehaztean ere bai.
EAEko turismoaren gaineko datu orokor batzuk honakoak dira:
 Turismoa Euskadiko BPGaren %5,3 da (Turismoaren Kontu Sateliteak)
Urtean 3.600 milioi euro euskal ekonomian eta ia 93.000 lagun
establezimendu turistikoetan lanean (Euskadiko Turismoaren
Lehiakortasun eta Berrikuntza Plana 2010‐2013).


EGOERAREN AZTERKETA

Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzako Komertzio eta Turismo Sailburuordetzak
agindu eta sustatzen ditu euskal turismoaren errelalitate berri honi laguntzeko
tresnak. Hona hemen nabarmenenak:

EGOERAREN AZTERKETA

1.1
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Bidaiariei buruzko azken datuek Euskadin kopurua igo egin dela
adierazten dute, 2011 izan da urterik oparoena. Eustatek
argitaratutako datuen arabera, 2011ko lehen hiruhilabetekoan,
428.567 turista izan ziren euskal alojamenduetan; beraz 2010eko
datuekin alderatuta hazkundea %5 izan da. Gaua pasatzen geratu diren
kopuruari dagokionez, lehen hiruhilekoan 771.267 izan ziren, hau da,
%7,2 hazkendea aurreko urtearekin alderatuta.
Iturria: Eustat, 2011

Turismoaren esparru haskor eta merkatu guztiz lehiakor baten aurrean,
jarduera atala eta lan dinamikak diseinatu behar dituzte parte diren eragile
publiko eta pribatuek, turismo kontsumoaren eskabideari erantzuna emateko
eta jomuga lehiakorretan kokatzeko.
Turismo Sailburuordetzak onartutako turismo politika berriak jarduera ardatzei
zein eragileen arteko komunikazioari ematen die lehentasuna. Planifikazio eta
kudeaketa turistikoak protagonismo berria hartzen du eskualdeetan Turismo
Mahaien bidez eurotan ordezkari publikoak eta eragile pribatuak hartzen dute
parte kalitate eta atorramendu turistikoaren arloan, bisita turistikoaren
arduradun eta bermatzaile legez.
Bestalde, kalitatezko turismo iraunkorra eta merkatuan lehiakorra izateak,
inbertsio, planifikazio, kudeaketa eta komunikazio ahalegin handia suposatzen
du.

Hausnarketa prozesua da eta bere formulazio estrategikoak Misioa zehaztu,
Euskadiko Etorkizuneko turismoaren Misioa ikusarazi eta politika turistiko berria
diseinatu eta burutzeko jarraitu beharreko jarduera printzipioak izaten
laguntzen du.
Planak zazpi ardatz estrategikotan banatuta dagoen 2010‐2013 bitarteko
politika turistikoa zehazten du laburtuta eta grafikoki. Helburuak eta erronkak
lortzeko ardatz estrategikoak ondokoak dira:


1.ardatza: pertsonak, formakuntza eta ezagutzaren kudeaketa



2.ardatza: kalitatea eta irisgarritasuna jomugaren elementu eredugarri



3.ardatza: industria turistikoaren berrikuntza eta garapen teknologikoa



4.ardatza: enpresak sendotzea eta negozio eta elkarlanerako eredu
berriak



5.ardatza: marketing estrategikoa eta merkatu azkarrak



6.ardatza:dinamizazio turistikoa eta lurraldeko eragileak antolatzea



7.ardatza: Gobernantza: burukidetza eta elkarlana

Iturria: Euskal Turismoaren Lehiakortasun eta Berrikuntza Plana
Basquetour.2010
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Euskadiko 2010‐2013 Marketing Turistikoaren Plana
Euskadi multiesperientzialera eskaintza
errentagarriagoa erakartzea du xede.

turistiko

dibertsifikatua

eta

EGOERAREN AZTERKETA

Turismoaren esparru orokorra
Euskadin

Edozein marketing planek bezala, merkatu estrategiak zenbatu, ezarritako
ekitaldirako jarduera plana burutu eta planteatutako proposamenak
burutzearen etekin garbiak zehazten ditu.

Hiru helburu nagusi ditu:
Turisten asetasun eta fidelizazio maila handitzea

Euskadiko Produktu Turistikoen Plana



1,9 eta 2,5 gautara igo batez bestekoa.



Turista bakoitzeko eguneko bataz besteko gastua %20 igo

Turismoaren Euskal Agentziak 2008tik hona turismoaren dinamizazio eta
sustapen programetan Natura Turismoari indar berezia emateko zenbait
produktu sustatzen dihardu. Produktu berrien unitateak, g Euskal Turismoaren
Lehiakortasun Planean 2006‐2009, zehazten diren segmentu estrategikoetan
baliabide turistikoak produktu turistiko bihurtzeko beharrezko jarduerak
planifikatu, diseinatu eta burutzen ditu.



Plan partehartzailea eta parte hartzekoa da, lehentasuna duten A eta B
sektoreen estrategia zehazten duena, koadro honetan adierazten den bezala:

Helburua baliabide berriak segmentu estrategioetan sortzea laguntzea zen,
baliabide berriak sortuta edo lehen zeudenei balorea emanda.

Merkatu, produktu, komunikazio eta salmenta sistemarako 15 estrategia
ezartzen ditu.
Marken arkitekturak PRODUKTU MARKAK (Euskal Sukaldaritza, Euskadi City,
Euskadi Touring, Euskadi Meetings, Euskadi XYZ) MARKA GEOGRAFIKOEN
IZENDAPENAREKIN konbinatzen ditu: Euskadiko Hiriak, Errioxar Araba, Euskal
Kostaldea, Euskadi berdea eta naturala.



Jarduera bideak



Turismoak ia erabiltzen ez dituen baliabideei balorea eman



Indarra/pizgarria produktu berriak sortzeko



Metodologia.Balore katearen garapena: baliabidetik produktura.
Produktu linea horiek kontuan izanda une horretan natura eta kirol
turismoari arrazoi birengatik eman zitzaien garrantzia:
o

Lehenengoa, XXI.mendeko bisitari berrientzako merkatu
turistiko igorleen eskabide zehatzagoa.

o

EAEn garapen turistiko orekatuagoa indartzeko beharrizanak
kontuan izanda, Euskadibarneko inguruak eraldatzen ari dira
eta ingurune turistiko bihurtzen, eta turismoa eskualde
batzuetan garapen ekonomiko eta sozialerako aukera da.
Bestalde, baliabide gorenen eskaintzak ere burutu dira,
itsasaldea, esaterako,eta bertan surfa.

Produktu nitxoak landu dira, merkatu espezializatua edo merkatu nitxoak.
Euskadiko errealitatearen azterketak honako eskaintza berezi hauek sustatzen
lagundu du: Surf, BTT, Hegaztien Behaketa, Xendazaletasuna eta Santiago Bidea
(turismo aktibo‐kulturalaren barruan)
Merkatu nitxoek turismo espezializatuarentzat dituzten ezaugarriengatik
zuzeneko eskaintzarako errezak dira, horrek errentagarri eta bidegarri egiten du
bolumen txikikoak baina balore handikoak eta jomuga lez oso gomendatuak
diren merkatu hauetan jardueraren bat.
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Turismo Aktiboko eta Naturako
produktu direnak, Turismoaren Euskal
agentziak garatutakoak dira: Euskadi Ibilbideak, Birding Euskadi, Surfing
Euskadi, BTT Euskadi.
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2.ardatza: Ezagutza. Ezagutza turistikorako sistema eraiki, eskaintza
turistikoan lehiakorragoak, malguak eta hurbilagoak izateko.



3.ardatza: Jomuga. Euskal Kostaldearen jomugak hobetu eta egokitu.



4.ardatza: Produktua. Sasoien eta denboraldien mugatik kanpoko
produktu turistikoa sortzea.



5.ardatza: Euskal Kostaldearen Marketina.

IBILBIDEAK
Produktu bakoitzak ezarpen maila bat du, garapen gradu txikiago edo
handiagoa eta ondo zehaztutako helburuak, eragileak eta egiturak ditu
kudeaketa eta jarraipenerako, baita alderdiek burutu beharreko funtzioak,
atxekimen eskuliburuak eta jarduera planak ere.
Euskal Kostaldea Jomugaren Plan zuzentzaileak
Ahalmen handiko gune turistiko (Euskal Kostaldea) zehatz bat diseinatu eta
egituratzeko sortzen dira, jasangarritasunean oinarritutako estrategien bidez
eta alderdi ekononikoak adosteko, besteak beste, ondare kulturala eta naturala
kontserbatu eta mantentzea, bide batez produktu turistikoak sortu eta
indartzeko.
Planak ardatz eta jarduerak zehazten ditu. 17 jardunbide 5 ardatzetan
sailkatuta:


1.ardatza: Kudeaketa osoa. Euskal Kostaldean turismo arloan garatzen
diren jarduerak kudeatu eta planifikatuko dituen sistema bermatzea,
baita lurraldean zer ikusia duten eragileen arteko koordinazioa ere.

Iturria: Euskal Kostaldearen Plan Zuzentzailea

Euskadi zeharkatzen duten Santiago Bideen sustapen kulturala eta turistikoa
garatzeko Plan Zuzentzailea
Santiago Bidea gizarte fenomenoa bihurtu da, mugak eta kulturak gainditzen
dituena.
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Dagoen eskabideari aurre egiteko, bideok kultura arloan, artistikoan,
ekonomikoan, sozialean… garatzeaz gain,.Basquetourrek Plan Zuzentzailea de
los Euskadi zeharkatzen duten Santiago bide bien plana ezarri du, bere helburu,
ardatz estrategiko eta jarduerekin 2011 eta 2012rako.gainera, 2013 hito
garrantzitsua da, Iparraldeko Santiago Bidea Ondare izateko aurkezten delako.
Gizatasunaren alde.. Planaren garapenak honako ardatzak ditu:


1.ardatza: Erakundeen arteko barneko lankidetza eta plan nagusia
kudeatzea.



2.ardatza: Erromesari eta turistari harrera.



3.ardatza: Alojamendu eta beste zerbitzu batzuen eskaintzaren araudia
eta garapena .



4.ardatza: Sustapen turistikoa, kulturala. eta komertzializazioa.



5.adatza: Inguruarekiko esku‐hartze jasangarria eta osoa .



6.ardatza: Onarpena eta balorea ematea.
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Iturria:Euskadi zeharkatzen duten Santiago Bideko sustapen kultural eta
turistikoaren Garapenerako Plana

Euskadiko Turismo Enogastronomikoaren Plana
Euskadik turismo enogastronomikoan ahalmen handia du eta produktu
horretan jomuga markan kokapen oso ona du.Horregatik, berau sustatzeko
estrategiak, jokabideak eta bideak zehazteko Turismo Enogastronomikoaren
Sustapen Plana ipini da martxan.
Euskadiko produktu turistiko enogastronomikoaren sustapen, kudeaketa eta
planifikazioan parte hartzen duten eragileei (erakunde publikoak eta
enpresariak)laguntza ematea da helburua.
Planak 6 ardatz estrategiko ditu:


1.ardatza: Euskadiko Turismo enogastronomikoaren sustapenerako
planaren kudeaketa, antolaketa eta inplementazioa.



2.ardatza: Euskadiko jomuga gastronomikoen lehiakortasunaren
sortze, sendotze eta hobekuntza.



3.ardatza: Produktu turistiko gastronomikoa.



4.ardatza: Marketing Enogastronomikoa.



5.ardatza: Formakuntza eta Berrikuntza sektorea.



6.ardatza: Euskal Kultura Gastronomikoa.
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EGOERAREN AZTERKETA

Kanpoko azterketa

MICE Euskadi Produktuaren Plana
Gastronomia, aisialdia, ingurune naturalak eta azpiegituren kalitateak Euskadiko
hiri nagusietara erakartzen dute: kongresuak, konbentzioak eta azokak. Era
berean, lurraldeko eskaintzak hainbat aukera ematen dizkio Euskadiri pizgarri
bidaietarako.
MICE Turismo (Meetings & Incentives/Batzarrak eta Pizgarriak) zer ikusia duen
jarduera turismorako hiriguneen elementu tratore eta dinamizatzaile bihurtu
da. Denboralditik kanpo berbizten ditu jomugak, goi mailako zerbitzuen
eskabidea gehitzen du eta bisitari bakoitzeko bataz besteko gastua nahiko altua
lortzen du.
Horrela, MICE turismoak gainerako azpisektoreetatik bereizten duten aparteko
ezaugarriak ditu eta produktuaren kudeaketa ere berezia du.
Basquetourreko Produktu Sailak MICE
produktuaren kudeaketa
eta
garapenerako ikerketa burutu du, bertan 2012tik aurrera buutuko den
jarduera planeko jardunbideak agertzen dira.
Iturria: Basquetour, Turismoaren Euskal Agentzia

Txosten hau idazteko unean MICE Euskadi bulegoko enpresak produktu
turistiko honen garapenerako lehen pausuetan dihardu.
Iturria: Basquetour, Turismoaren Euskal Agentzia

1.2
Produktu Turistiko Kulturalaren plana
Marketin planak hiru maila ezberdin ezartzen ditu Kultura produktuarentzat:
Ondare kulturala, euskal tradizioak eta Santiago bidea.
Santiago bideak badu Plan Zuzentzailea, aurretik azaldutakoa, baina besteek ez,
beraz ,turismo kulturalaren Produktu Plana burutu da Euskadiko turismo mota
horren eskaintza ezarri eta batuko duena.
Gaur egun ikerketa garapen bidean dago.
Iturria: Basquetour, Turismoaren Euskal Agentzia

Kanpoko azterketa

Busturialdea Urdaibai multiproduktu jomuga da, Natura eta Abentura,kultura
eta aisialdiko arloko hainbat elementu batzen , ingurune natural paregabean
itsasoa eta mendia bidelagun direla.
Baliabidearen balorea Basquetour, Turismoaren Euskal Agentziarekin dituen
hitzarmeni esker lortu da: BTT Euskadi, Birding Euskadi, Surfing Euskadi eta
Santiago Bidea produktuetan. Guztiak Turismoaren Euskal Agentziak burututako
Euskadiko Marketing Turistikoaren Plana 2010 – 2013 sailkapeneko“B”
produktuen taldekoak dira, Kultura, turismo aktiboa, natura turismoa eta
ekoturismoa barne.
Eskualdea zabala da (Bizkaiaren azaleraren %13), natura
primeran
kontserbatzen da eta horri esker, EAEko paiasaia eta ekologia dibertsitate
handiena dagoen gune naturala da. 1984an eskualdeak hartzen duen azalera
gehiena Gizon‐Emakume guztien Ondare eta Biosfera Erreserba aitortu zuten.
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Urdaibai Biosfera Erreserba izateak Bizkaia Lurralde Historikoan beste eskualde
batzuk ez dituzten hainbat ezaugarri berezi ematen dizkio eta, Euskadiri
dagokionez, interes naturala, zientifikoa, sozioekonomiakoa, hezkuntzarakoa,
aisialdiarakoa eragiten dio.
Gainera, lurraldean indarrean dagoen Biosfera Erreserbaren legea dela eta,
garapen jasangarrirako neurriak ditu.Horrek, batetik, Busturialdea Urdaibai
erakargarri egiten du, bestetik, mugak jartzen dizkio industriari lotutako
ekonomia garatzeko eta komertzioa edo turismoa aukeran ematen dituen
garapen ekonomikorako. (Zerbitzu sektorea). Dena dela, garapen eredu egokia
diseinatuz gero, muga hori eskualdeari etekinak emango lizkiokeen palanka
bihurtuko litzateke
Urdaiba
Biosfera
Erreserba…

Ez da
garapenerako
muga…

Palanka
baizik…

…GARAPEN
…IRAUNKORRAREN
eta MODU ONEAN
EREDUAezarri
diseinatzen
badakigu
Iturria: Geuk egina

Urdaibai Biosfera Erreserba. Esanahia.
Hona helduta, Biosfera Erreserba kontzeptuari eta populazioak duen
pertzepzioari buruzko hausnarketa egitea komeni da; izan ere, benetako
definizoaren eta jasotzen den definizioaren artean desadostasunak daude‐
Bisofera Erreserbaz uste da balore eta aberastasun handiko ingurune naturala
dela, biodibertsitateari, ingurunearen kontserbazioari eta dituen baliabide
naturalei esker‐ Esanahia guztiz errratua izan ez arren, Urdaibai Biosfera
erreserban osagai naturalez gain, kulturalak, zientifikoak, ekonomikoak,
denbora pasarakoek ere .bat egiten dute. Eta kontuan izan behar dira
ezinbestez ingurunea osotasunean ulertzeko, , era berean bertan gizakia beti
egon dela eta paisaiaren eraldaketaren elementu nagusi izan dela.
Pertzezio erratu hau aipatutakotik haratzago doa, ze dagoen kontzeptua
itsasaldeko izaerari baino ez zaio lotzen, barnealdea ere legearen babesean
dagoela ahaztu egiten da.
Biosfera Erreserba kontzeptuaren esanahi nahasketa, horrelako ingurunei buruz
eman diren berrietan era badago; izan ere, ezaugarri naturalak nabarmendu
izan dira (itsasaldea batez ere) ezaugarri kulturalen eta sozioekonomikoen
kalterako.
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Pentsatu noraino heltzen den kontua, eskualdeko web orriak berak ere
www.busturialdeaurdaibai.com: “bitxi naturala” hitz gakoak dakartza eta horrek
lurraldea ingurune naturalari lotzea eragiten du.eta ez kulturalari edota
sozioekonomikoari
Dimentsio kulturala Busturialdea Urdaibain
Busturialdea Urdaibai eskualdea Biosfera Erreserbaren parte izateaz gain,
Euskadiko beste eskualde batek ere ez duen.osagai kultural eta sinboliko
ikaragarria du euskal sustraiekin eta tradizioekin, eta nazioarte eta estatu
mailara zabaltzen da.
Gernika da elementu nagusia. Gernikako Arbola ospetsua, Euskal Herriko
demokraziaren sinbolu eta lehendakarien zin egite leku, Batzar Etxea edota
Bakearen Museoa dira euskal sinboloak.
Pablo Picasso bera eta Gernikako bonbardeaketaren oroigarri den koadroak
Gernikari , gaur egun duen nazioarteko dimentsioa eman zion. Hondamendi
hark ipini zuen betiko mapan herri txiki hau. Ikusi Ikerketa “Gernika markaren
irudia Interneten”.
Busturialdea Urdaibaiko historia eta ondare kulturala, aztarnategietan ere
agertzen da, Unescok 2008an Gizon‐emakume guztien Ondare aitortua
Kortezubiko Santimamiñeko kobetako aztarnetan bertako arte paleolitoaren
margo santutegian, edota Foruko aztarnategi erromatarrean.
Antzinatasunak eta modenrntateak bat egiten dute Bizkaiko sokondotxu
honetan, hantxe dago Omako baso margotua ere Agustin Ibarrolaren obra
ezaguna, bisitarien begietara deigarri egiten diren zuhaitz margotuz beteta.
Bestalde, euskal kulturaren protagonismoa populazioan eta jendearengan
nabaria da, hizkuntza (eskualdeko hizkuntza nagusia euskara baita) nekazal
azoka, bertako produktuak eta herriko festak eta euskal pilota, frontoiak edota
folklorera (dantzak).
1.2.1

Natura Turismoa eta Turismo Kulturala

Orohar lurralde baten ondare kulturala bere ondare naturalari dago lotuta
batak bestea behar du, ezin da bata, bestea gabe ulertu; horregatik, . gaur egun
paisaje naturalak kategoria dugu. Gainera, esan dezakegu ondare naturala
garapen kulturalari zor diogula, gaur egun, eraikitzea edo suntsitzea gizakiaren
edo jarduera kultural baten esku dago.
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Busturialdea Urdaibairen kasuan, gizakiaren jarduera betidanik izan dugu eta
gaur egundaino heldu gara, euskal lurraldeko ingururik ondoen kontserbatuena
legez.
Ezaugarri orografikoak ere aipatu behar dira, Urdaibaiko Biosfera Erreserban
dago kokatuta, inguru kulturakl aberatsa da; beraz, turismo plan hau Natura
turismoan eta turismo Kulturalaren barruan sartzen da, elementu naturalak,
aktiboak , kulturalak eta aisialdiakoak batuta.
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berriak gura dituztenak. Jarduera osagarri eta kalitatezkoa da, sektorean
hazkunde ekonomiko handiaren eragilea. Arlo honetako, arrazoiak honakoak
izan daitezke:


Denbora libre/aisialdia denbora gehiago eta familia errenta handiagoa.



Hirigunetik ihesi.



Arriskuaren erakarpena.



Bizitza osasuntsu baten alde.

1.2.1.1 Natura Turismoa



Naturaren kontaktua bilatzen.

Natura turismotik hasita, nahitaezkoa da “Natura turismoa Espainian eta
sustatzeko plana” eredugarria dugun ikerketa aipatzea, turismo aktiboaren
errealitatera hurbiltzen baikaitu, holako turismoaren alde egiten duen
edonoren motibazio nagusietako bat delako.



Kirola gizarteratzearen fenomenoa.

Honako ardatz hauetan oinarritzen da natura turismoaren eskabidea:

Kanpoko azterketa

Era berean, natura turismoaren barruan jomuga aukeratzerakoan, kalitateta eta
inguruaren dibertsifikazioa dira, baliabide naturalen, aisiladikoen, kulturalen
balorea, jomugara dagoen distantzia, klima, ostatu eskaintzaren kalitatea,
gastronomia, eskaintza aktiboaren kalitatea, kirol jarduerak, prezioa eta
profesionaltasuna dira alderdirik baloratuenak.
Busturialdea Urdaibai eskualdea inguru naturalaren edertasunari eta eskaintzari
esker, turismo panoramikoa eta turismo natural aktiboa desberdin ditzakegu,
biak eskualdeko naturan baina tratamendu desberdinez kudeaketa eta sustata.
Natura turismoa Europan
Natura turismoa Europan Mendi Turismoaz lotzen da. Ezaugarri fisikoak eta
eskaintzaren garapena kontuan izanik, gaur egun jomugarik lehiakorrenak
Austria, Suitza, Frantzia, Italia eta Alemania dira. Izan ere, buru diren lurraldeen
nazioarteko eskabide turistikoa nabarmena da mendiguneetan eta udan zein
neguan ematen da.

Iturriae:Geuk egina

Azken finean, kirol turismo aktiboa naturan burutzearen helburua edo
motibazio nagusia intentsitate fisiko ezberdinetako kirol jarduerak egitea da,
baina baliabide naturalak erabili eta hondatu gabe.
Azken hamarkadan, turismo aktiboa edo abentura turismoak abentura kirol
zaleak erakarri ditu; izan ere, gero eta gehiago dira emozio eta esperientzia

Aipatu merkatuetako turismo mota hau (Austria, Suitza, Frantzia, Italia eta
Alemania), estrategikoa da, Austria eta Suitzan nazoarteko garrantzia du.
Austrian produktu turistikorik inportanteena mendi turismoa da, 20,65 milioi
turista izaten dira.
Mendi turismoaren ezaugarririk nagusienak Europan:


Europako jomuga lehiakorrenak Suitza, Austria, Frantzia Italia eta
Alemania dira.



Sendazaletasunaren praktika eta natura dira motibaziorik nagusiena
udako mendi turismoarentzat. Neguan, ostera, elurretako kirolak.



Neguko eskabidea geldi dago eta udakoa hazi egiten da.
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Kanpoko azterketa

Turismo honen sustapen eta komerzializazioa zuzenean egiten da
gehienetan. Internet eta ahoz ohokoa dira nagusi, lagunak,
senitartekoak dira informazio iturri eta erosteko bide nagusiak
kontsumitzailea izango denarentzat.

Gainera, partaidetza publiko‐pribatua behar‐beharrezkoa da maila guztietan
ekimenok arrakastatsu ateratzeko.

Espainiak merkatu honetan arrakastaz lehiatzen da udako jomuga
lezgez nazioarte mailan. Hala ere, oraindik ez du bere burua ezagutzera
eman mendi turismo bezala Europan.

Euskadik ahalmen handia du natura turismoa garatzeko, babesgune natural
ugari ditu (Parke eta Erreserba Naturalak) eta horrek indar handia ematen dio
nazioarteko eta estatuko merkatuetan. Izan ere, kokapen geografikoari esker,
Frantziako Hegoaldeko turistak erakarri ahal ditu.

Iturria: Mendi Turismoari buruzko Ikerketa.. Turespaña. 2009.

Natura Turismoa Espainian
Espainian 26 espazio babestu daude UNESCOK Biosfera Erreserba izendatuak,
eta kategoria horretako inguru natural gehien dituen munduko hirugarren
lurraldea da EEUU eta Errusia ostean. Aukera zabala eta ugaria du, espazio
naturaletan, ekosistema, fauna eta loradi aberatsak eta balore ekologiko
handikoak.
Natura turismoak Espainian nazioarteko merkatua lortzea du helburua.Turista
nongoa izan penintsulako jomuga bata edo bestea izango da. Esaterako,
britaniarrek Sierra Nevada eta Kantauri mendikatea bisitatzen dituzte,
alemaniarrek Mallorka eta La palma eta frantsesek Pirineoak.
Espainia jomuga oraindik eguzkiari eta hondartza turismoari lotua dago, baina
baditu nazioarteko merkatuan lehiatzeko besteko ezaugarriak. Garatu
beharreko ezaugarriak alegia, produktuari dagozkion estrategia turistikoekin
uztartu beharrekoak.
Nazioarteko jomugekin kalitate eta berdintasun baldintzetan lehiatzeko, irudia
indartu eta kokatu egin behar da; jomuga ugaria eta aberatsa dela nabarmendu
eta plan bat garatu behar da, Espainia klima eta ekosistema ugarikoa dela
adieraziz, Europako beste lehiakide batek berak ere eskaini ezin dituena..
Irudiaren honbekuntzari dagokionez, eskaintzaren eta antolaketaren
espezializazioa eta produktuaren beraren kudeaketa beharrezkoak dira,
sustapen ekimenen alde ere egin behar da, bai estatu bai nazioarte mailan.
Erakundeei dagokienez, kudeaketa eta planifikazio tresnak sortzen ari dira,
kaliateari eta sustapen turistiko edo jasangarritasunari laguntzeko, natura
turismoaren garapena sustatzeko (Turespaña estatuan eta Basquetour
Turismoaren Euskal Agentzia, Euskadin)

Natura turismoa Euskal Herrian

Natura turismoa Euskal Herrian nahiko berria da, beraz eskualdeko ekimen
turistikoak gorabehera ondo egituratuta dago.Dena dela, zerbitzu eskaintza
eskasa gehitu behar zaio eta sasoiak, urtaroetako turismoa, ondorioz, Euskadik
oraindik aurretik ibilbide luzeko turismoa du eta hobetzeko aukera ugari.
Gabeziak gabezia, natura turismoa euskal turismoaren apostu estrategikoa
bihurtu da, eta erakunde publikoek eta Basquetourrek garapenaren alde egin
dute horrela adierazten baita Euskadiko Marketing Turistikoaren Planean 2010‐
2013 eta horren harira burutu diren jardueretan..
Euskadiko BTT zentroak, Eusakdi sendazaletasuna, Birding Euskadi, Surfing
Euskadi edo Euskadi zeharkatzen duen Santiago bidea dira horren adierazle.
Bestalde, Euskal Herriko hainbat eskualderen garapena, turismo jarduera planak
eta programak martxak ipintzearen ondorio izan da batez ere, landaguneetan
edota ekonomia eskastxoagoko inguretan; lana sortzen duen jarduera da beraz,
aberastasun iturria.
Baina alor ekonomiko honek ez du aurrera egingo erakunde publiko eta
pribatuen arteko elkarlan akltibo barik, kalitatezko eskaintza sor dezaten eta
Euskadiko eskualdeetara turismo andanak erakartzeko.
Turismo aktiboa eskualdean
Natura turismoaren barruan, azken urteotan turismo aktiboa nagusitu da.
Busturialdea Urdaibairen orografia eta inguru naturalak lagundu dute, itsasoko
elementuek (Oka ibaiaren bokalea) eta lehorrekoek (eskualde barrua) bat
egiten dute kulturarekin (Santiago bidea) eskaintza ugaria burutzeko,
sendazaletasuna, hegaztien behaketa, mendi bizikleta, uretako jarduerak surf,
piraguismoa, kanoak, besteak beste.
Basquetourrek, Turismoaren Euskal Agentziak sinatutako hitzarmenei esker,
eskualdean produktu turistikoak sustatu dira, komertzializatu eta kalitatezko
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arauekin arautu dira, eta aipatutako jardueren bila datozen turista asko
erakartzen dute.
Lehen esan bezala, BTT Euskadi, Birding Euskadi, Sendazaletasuna Euskadi,
Surfing Euskadi eta Santiago Bidea dira produktu horiek.
Hauez gain, Basquetour buru eta Urremendi LGE lagun direla sortutako ekimen
pribatuak ere badaude, UR Urdaibai (Ur 2000), esaterako; Urdaibaiko Biosfera
Erreserban burutzen dute eskaintza eta natura jarduerak kudeatzen dituzte.
Badago beraz eskaintza publiko‐pribatua lurraldean, turismo aktiboa garatzeko
lan eta aberastasun iturri bezala.
TJEG jomugak (Turismo Iraunkorrerako Gutun Europarra)
Turismo Iraunkorrerako Gutun Europarra babesgune naturaletan (CETS)
Europarc federazioaren ekimena da; helburu, Europako babesgune naturaletan
turismoaren garapena modu iraunkorrean indartzea du.
Metodo eta konpromiso boluntarioa da babesgune naturalen kudeatzaileei
turismo iraunkorraren printzipioak ezartzen laguntzeko eta enpresei modu
parte hartzailean estrategiak zehazteko.
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•

Gaztela‐Leonek bost ditu.

•

Katalunia eta Gaztela‐ Mantxak bi.

•

Asturias, Galizia eta Kanariak bat.

Kanpoko azterketa

Iturria: www.consumer.es

Urdaibaiko Biosfera Erreserbak ere sare horren parte izan gura du bere eredu
turistikoan lehiakortasuna handitzeko, babesgune naturalak, hau da, bere
erakarpenik handiena, hobetu eta zainduta.
Espainiako Biosfera Erreseben Produktu Turistikoaren Kluba
Espainiako Biosfera Erreserbak maila ezberdinetako 40 espazioko sarea osatzen
dute. Taldea turismoarentzat sare interesgarria eta erakargarria da garapen
jasangarrirako proposamenak bideratzeko.
Estatuko Biosfera Erreserben Mapa

Europarc – Espainia ondoko helburekin sortu zen:
•

Espainia estatuko espazio natural babestuen arteko eta beste lurralde
batzuetako babesguneen arteko harremanak lagundu eta errazteko.

•

Proiektu komunak sustatu

•

Babesgune naturalen arteko lankidetza indartu batez ere, informazio
eta formakuntza arloan.

•

Babesgune naturalak hobetzeko zerbitzua eman erakunde publikoei.

Erakunde publikoek sustatutako ekimen hau bigarren fasean enpresa pribatuak
proiektuari atxikitzea du helburu, espazioa eta babesgune naturalean
aberastasuna sortzeko eskaintza sustatzeko. Gaur egun Espainian 283 enpresa
daude atxikituta.
Honi erantsita dago Turismo Iraunkorrerako Gutun Europarra
Iturria: www.redeuroparc.org

Espainian 28 espazio natural babestuk Turismo Iraunkorraren Gutuna dute.
Europa guztian gehien dituen lurraldea da, 75tik 28k dute.
•

Andaluzia da gehien dietuena, guztira 16.

Iturria: J.F. Suárez, UNED – 2010eko martxoa
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Babesguneak Urdaibai barne, Espainiako Biosfera Erreserben Produktu
Turistikoaren Klubaren parte izateko aukera dute.
Produktu kluba produktu turistiko ezberdina sortzeko metodoa da, ezberdina
lurralde askotan duen kokapenagatik, Espainiako Biosfera Erreserbetan alegia,
ondare naturala eta kulturala ezagutu eta gozatzeko.
Metodo irekia, bakarra eta komuna EEBSarentzat (Espainiako Biosfera Erreserba
Sarea) UNESCOK aitortutako lurraldeon aberastasunaren inguruan dago, parte
hartu duten aktoreekin: erreserba kudeatzaileak, turismo enpresak,
erreserbaren aprobetxamenduaz zer ikusia duten herriko arloak.
Helburuak:
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Bestelako ekipamenduak edo lekuak gizakia‐paisaia harremana
adierazten dutenak.

Parte hartzaileak:
•

Turespaña (ekimenaren sustatzailea) eta MARM (OAPN, Kudeatzaile
Batzordea BE).

•

Erakunde turistikoak: autonomikoak eta herrikoak.

•

Biosfera Erreserben kudeatzaileak (ingurumen.erakundeak eta herriko
erakundeak).

•

Lurraldeari loturiko eragileak ( GAL, Fundazioak, patzuergoak).

•

Bestelako eragaile sozialak (enpresari elkarteak).

•

Atxikituriko Erreserba eta enpresekin eredu turistikoak sortu eskabide
berria lortzeko.

•

Borondatez izena ematen duten enpresariak.

•

Klubeko enpresen jasangarritasuna eta lehiakortasuna hobetu.

•

Bidai‐antolatzaile turistikoak.

•

Turespaña, AAEE, herriko erakundeak eta sektore pribatuaren
interbentzio esparru komuna sortu, emaitza praktikoak lortzeko EBS
sarearen garapen iraunkorrean laguntzeko.

•

Turistak.

•

Turismo negozioaren kopuruak hobetu.

•

Biosfera Erreserben irudia hobetu.

•

Turistak sentsibilizatu.

•

Erreserban herritarren partidetza bultzatu.

Osagaiak:
•

Kudeaketa aktibodun Biosfera Erreserbak (RRHH).

•

Alojamendu eta resturazio establezimendu turistikoak.

•

Jarduera enpresak (Elkarteak).

•

Ekipamenduak eta zerbitzuak UP , BE herriko erakundeak.

•

Bertoko produktuen denda edota komertzioak.

•

Artisauak.

•

Oinarrizko produktuak (nekazariak, abeltzantza edo basoak).

•

Ingurumen teknologiadun enpresak.

•

Ikerketa proiektu edo jarduerak, RB jarraipena, ingurumen berrikuntza.

•

Interes turistikoa duten jaiak Rbrekin zer ikusia dutenak.

Kanpoko azterketa

Produktu Klubaren parte izateko Biosfera Erreserbak bete beharreko
baldintzak
Derrigorrezkoak:
• Jarduera plana izatea, PRUG eta programak.
•

Giza baliabide bereziak eta bulegoa.

•

Gutxienezko erabilera publikorako ekipamendu kopurua: harrera
gunea bere informazio gunerarekin, BE irudiaren oinarrizko seinaleak.

•

Bere oinarrizko argitalpenak.

•

Bere interpretazio zerbitzuak (bere langileria, emakidetzak,
formakuntza duten enpresa baimenduak).

edo

Gomendagarriak:
•

Erabilera publikoen kalitatezko sistemak (ISO, SCTE, MACT, SICTED).

•

Ingurune kudeaketarako sistemak (EMAS, ISO 14.001).

•

Populazioarekin eta klubeko enpresariekin komunikaziorako
prozedurak: parte hartzen duten enpresen dau basea.
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Kanpoko azterketa

Iturria: Espainiako Biosfera erreserben produktu Turistikoaren Klubaren ikerketa..
Turespaña

Partaidetza konpromisuak klubean:
• BRren informazioa eman klubeko enpresei.
•

BRren bisitarien jarraipenaren berri eman enpresei.

•

Etorkizuneko formakuntzarako
aukeraketa positiboa.

•

BRren jardueretan parte hartzeko aukera eman enpresei.

•

BRren ekipamendu eta baliabideetan klubeko enpresen sustapen
berezia.

•

Urtean BRren sustapen ekitaldia egin.

•

Klubaren kudeaketa egituran parte hartu.

jardueretarako

EGOERAREN AZTERKETA

klub

enpresen

Biosfera Erreserben Produktu Kluba ezartzean bi fase daude:
•

I.Fasea: erreserbaren atxikimendua klubari.

•

II. Fasea :enpresen atxikimendua klubari.

Iturria: Espainiako Biosfera Erreserben Produktu Turistikoaren Klubaren ikerketa..
Turespaña

Gaur egun produkto klub honi diogun atxikimendu gradua honakoa dugu:
•

8 Biosfera Erreserba, Astuariaseko 5 Biosfera Erreserbatan, Palman eta
Sierra del Rinconen 270 enpresa turistiko atxikitxea aurrikusten da
datozen hilabeteetan (Monfragüe eta Errioxakoa ere bai)

Atxikimendu prozesuan dago Bardeetako Biosfera Erreserba (Nafarroa)
Iturria: Landa partaidetza bizian. Iraila 2011
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1.2.1.2 Turismo kulturala



Josep Chíasen arabera, turismo kulturala, beste kultura batzuk ezagutu nahi
duen publikoak norbera bizi den lekutik kanpo bidaiatzea da, baliabide
naturalak ikusteko, batez ere, historia eta arteaz zer ikusia dutenak.



Turista fluxuak kudeatu



Produktuaren salmenta

EGOERAREN AZTERKETA

Kanpoko azterketa

Zerbitzu administratiboak, zientifikoak eta komertzialak kudeatu

Turismo Kulturala Europan
Eskaintzari dagokionez, Turismo Kulturala herriko eta lurraldeko garapenerako
tresna da.
Eskabideari dagokionez, ordea, gizabanakoen behetebeharrak asetzen ditu. Izan
ere, turisten kontsumo kulturalak herriko eta lurraldeko garapenean laguntzen
du, baita kultura demokratizatzen ere.
Kudeaketa aztertuta, turismo kulturala egituratzeko produktu eta eskaintza
kulturalean du oinarria hurrengo taulan adierazten den bezala:

Europako Lurralde, herrialde eta hiriek gero eta partaidetza handiagoa dute
ekoizpena zein kontsumoa erakartzeko ahalegin lehiakorrean, globalizazioaren
eta berregituraketa ekonomikoaren eragina murrizteko.
“Esperientziaren ekonomian” sartu ahala (Pine & Gilmore, 1999) hiriak gero eta
garrantzitsuagoak dira esperientzia sorleku bezala eta kontsumo masiborako
.Esperientziaren ekonomian, kultura lehengai nagusi bilakatzen da eta turismo
kulturala gero eta elementu inportanteagoa da.
Esperientzien ekoizpena atzerriko inbertsioak erakarri eta lana sortzeko lehia
bizian aritu diren Europako lurralde eta hiri askorentzat ezinbesteko elementua
da. Politika hauen arrakastaren neurria, dauden baldintza sozial, ekonomiko eta
kulturalen araberakoa da, esperientzien ekoizpena dena delakoa izanda ere.
Gai honi buruzko zenbait ikerketa badaude esaterako “Turismo kulturalaren
garapena Europan” (Greg Richards, 2001). Ikerketa hau Association for Tourism
and Leisure Education Elkartearen Turismo Kulturalari buruzko Ikerketa
Programan (ATLAS) oinarritzen da, ekoizpena eta turismo kulturalaren
kontsumoa 1991etik hona ikertu duen programan.

Iturria: Turismo kulturalaren esanahia Espainian eta dituen ahalmenei buruzko ikerketa..
Turespaña 2001.

Turismo kulturala bizilekutik kanpoko bidaia proposamen legez agertzen da,
produktu eta eskaintza kulturaletatik egituratua eta zerbitzu turistikoak
gehitzen zaizkiona (garraioa, alojamendua, bidaia gidak…) produktu kultural
hauek salmenta sarearen edota komunikazio turistikoaren bidez, publikoari
zuzendutako eskaintza bihurtzen dira azken kontsumorako.
Ondarearen kudeaketa turistikoak honako alderdiak izan behar ditu:


Interesa duten talde guztiak eta herrikoak hartu



Sarbideak,aparkalekuak,
ordenatu.



Harrera, Segurtasuna eta Zirkulazioa

seinalizazio

eta

zerbitzu

turistikoak

..

Turismo Kulturala Espainian
Espaina produktu kulturalen dibertsitate eta kalitate bolumenari dagokionez,
munduko herrialdeetako bat da ondare monumental eta museistikotik hasi
(UNESCOren Munduko Ondare zerrendan ondasun gehien atxikita dituen
herrialdea da) eta arte eszeniko eta gastronomia abanguardistara.
Turismo kulturala Espainiarako nazioarte mailan bigarren atal turistikorik
garrantzitsuena da, eguzkia eta hondarten ostean. Datozen turisten %15 kultura
ezagutzea dutela lehen motibazioa adierazten dute. Bestelako arrazoiengatik
bisitatzen gaituzten turistei zein ekintza burutzen duten galdetuta, %60k
jarduera kulturalak erantzuten du. Portzentajea gorantz doa.
Iturria: Hosteltur
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Bestalde, Caja Madrilek 2010ean burutu zuen “Ondare historikorean
kontserbazioa Espainian, azterketa ekonomikoa” txostenean, ondarearen
kontserbaziorako inbertsioak aztertzen dira.
Autonomia Erkidego bakoitzeko ondare historiko kulturalak suposatzen duen
errentagarritasuna aztertzen da, bakoitzak kontserbazioan inbertitzen duena
turismo kulturalak sortzen duen kontsumo eta jarduera ekonomikoaz
alderatuta.
Txostenaren ondorioa argia da: turismo kulturala errentagarria da, ordezkari
publikoek kontserbazioan gastatzen dutena baino aberastasun handiagoa
ematen duelako.
Produktu nagusiak:
Espainiako eskaintza turistiko kulturaleko produkturik eskatuenak Madril,
Andaluzia eta Bartzelona, ondoren Sevilla, Granada, Santiago Bidea, Bilbao –
Guggenheim eta Kordoba.
Hala ere, Espainian turismo kulturalaren kudeaketan defizitak daude eta nahiz
eta primerako lehengaia izan, ez du espero den emaitzik sortzen.
Honakoak dira gabeziak:
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EGOERAREN AZTERKETA

Kanpoko azterketa

Turismo Kulturala Euskal Herrian
2010ean Eusko Jaurlaritzak agindutako inkestaren arabera, Euskadira datozen
turistak gastronomiak erakarrita datoz. Hauxe baita Euskal Herriaren erakarpen
turistikorik handienetakoa hamar euskaldunetik zazpirentzat (%68)
Bigarrenik, paisajea, Euskadira turistak erakartzeko elementu higitzailea da
galdetutakoen
%45entzat; maila txikiagoan, galdetu diren %36rentzat
eskaintza kulturala eta museoak dira lehen erakarpen turistikoa Euskadirako
eta azkenik, herriak eta hiriak dira galdetutakoen %13rentzat.
Eskaintza kulturala da 2000 urtetik hona gehien galdu duen alderdia da: duela
hamar urte Euskal Herriko lehen mailako elementu turistiko bezala zuen
baloraziotik 14 puntu jeitsi da.
Txostenak hobetu beharreko alderdiak ere baditu Euskadi jomuga turistiko
erakargarriagoa bilatzeko. Hurrenez hurren, prezioak (%54) zerbitzuen kalitatea
( %30) eta eskaintza kulturala (%17), hauxek dira galdetu diren euskaldunentzat
hobetu beharreko hiru elementuak sektore turistikoa garatzeko, harrera eta
atsegina izatearen ondoren.
Euskal Herrira datorren turistaren profila 35‐50 urte bitartekoa, hiriburuetan
geratzen dena apenas inora joan barik eta sustraitutako gustuak dituena da.
Sofistikatzen ari dela uste da eta egonaldian jasotzen dituen zerbitzuekin oso
exigentea.



Espainiako baliabide kulturalen benetako inbetariorik eza



Produktu
kulturaletara
irisgarritasunaren
falta,prezioen informazioa, seinalizazioa…)



Marketing kultural falta. Kontsumo kulturalera bideratutako kudeaketa
kulturalaren garapen eskasa.



Ekitaldi eta jarduera berezien kudeaketan eraginkortasun falta



Espezializazio maila txikia, ondorioz, bidai‐antolatzaile eta agentzia
espezializatuen gehiegizko eskaintza



Konkordantzia gitxi sustatu eta benetan eskaini ahal denaren artean.



Burutzeko proposamen kopuruan defizita. Bisitak, paseatu eta jana
baino ez da. Ekitaldieei dagokienez, flamenkoa eta zezenak, besterik ez
eskaintzen, beste ezerk ez du lekurik , aukera aberasgarria bada ere.

Iturria: Turismoa eta kalitate turistikoa Euskadin. Industria Saila, Berrikuntza, Komertzioa
eta Turismoa 2010



Erakunde publikoen kudeaketan defizita.

1.2.2

arazoa

(ordutegi

Hala ere, Espainiako Turista kulturalen %85 pozik daude bisitarekin, %87
bueltatuko da eta %99 gomendatuko du.

Inkestatik elementu kulturalak, gastronomia batez ere, eta naturalistikoak,
hobetzeko bidean dauden eskaintzak direla ondorioztatzen da.
Turismo kulturala aurreko urteekin, ekitaldiekin alderatuz, indarra galtzen ari
da. Horregatik, Basquetour, Turismoaren Euskal Agentziak, Euskadin turismo
kulturalaren kudeaketa hobetzeko ekimenak ipini ditu martxan (Euskadiko
Turismo Kulturalaren Plana diseinatzeko enkargua. 2011)

Busturialdea Urdaibai eta Lehiakortasuna. Benchmarking azterketa

Euskadiko Marketing Turistikoaren Planak 2010‐2013, produktuaren 5
estrategia ditu eta 15 joera bideragarri.
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EGOERAREN AZTERKETA

Kanpoko azterketa

Bost estrategietatik lehena, turistentzat esperientzia gogoragarrien sistema
sofistikatua garatzean datza. Horretarako, “ “Experiencia Top” delakoa izan du
kontuan, EAErako erakarpen turistiko legez.
Ekimenak turista bisitarekin eta hainbat proposamenen bizipenekin hurbildu
gura du.
Esperientziak martxan ipintzeak Euskadi jomuga multiesperientziala bihurtzen
du edozein turista mota hartzeko eta Euskadiko lurra, gastronomia, ondare
kulturala eta jendeak ezagutzeko.

iIturria: www.turismo.euskadi.net

Zenbatutako 26 TOP esperientzietatik, 5 Busturialdea‐Urdaibaikoak dira
(%18,5). Indizeak gure lurraldean turismo esperientzialak duen erakarpena
nabaria da.

Ituriia: Euskadiko Marketing Turistikoaren Plana. 2010 ‐2013

Ardo baten istorio hunkigarria:
o

Gernikako Txakolia

o

Txakolia Bakion



Euskal pilota eta zu (Gernikako Jai Alai)



Amaitu da eguna, zeure ordua da. Egunsentia Gazteluatxen.



Euskadiren sustraiak:Gernika

5 jarduera hauek Gernika, Bakio eta Bermeon dira, hortxe ikusten baita
eskaintzaren desoreka eskualdeko herriei dagokienean.
Beste esperientzia batzuei buruzko azterketa sakonago batekin jarraituz,
nazioarte mailako benchmarking lehiaren azterketa zehazten da.
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Asturias

Asturiaseko Printzerriak Lehiakortasun Gastronomikoaren
Plana ipini du martxan. Kontua hasiera batean 15 ibilbide
gastronomiko martxan ipintzea da, eskualde bakoitzeko
prioduktu nagusia eredu hartuta.
Hona hemen adibide batzuk:


Pumaradak ikusi (landaketak) sagarrondoa zelan
landatu eta
ezartzen zaizkion hobekuntza
teknologikoak jabeak azaltzen dituen bitartean.



B ertako sagardo dolareak (upeltegiak) erakutsiko
dituzte (jabego pribatua) .



Nava herrian dago Sagardoaren Museoa.



Jatetxe batean eskualdeko ohiko menua dastatu.

Ogiaren eta ardoaren ibilbidea: (Proiektuan) bertan:

Kanpoko azterketa



Gaztela‐La Mantxa Turismo Enologikoaren Batzordeak komunitateko
enpresa turistikoekin lankidetza du: alojamendua, jatetxeak eta
turismo aktiboko enpresak.



Egun bateko edo biko egonaldiak eskaintzen dira bodegetara bisitak
egiteko eta behar balitz turismo aktibo edo ongizate turismo jarduerak
egiteko.

Sagardoaren prozesu osoa bisitatzen da:


EGOERAREN AZTERKETA

elkarte bat buru dela, pakete turistikoak eskaintzen dira: upeltegiak,
alojamendua, gastronomia edo zerbitzu turistiko aktiboa. Zelan eskaintzen dira
pakete turistikoak?

Sagarraren eta sagardoaren ibilbidea:
o
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Errioxa

Errioxako Turismo Kontseilaritzak Errioxako elementu
ukigarri eta ez ukigarriekin zer ikusia duten ibilbideak
ipini ditu martxan (sustapen prozesuan daude)


Ibilbide mikologiko edo truferoak: trufak
ezagutu, erein eta batu hezitako txakurrak lagun
direla eta mikologia mundu aberatsera hurbildu.


Errioxako seigarren zentzumenaren Ibilbideak: olio‐errota arloetara
joan urre likido horren elaborazioa ezagutzeko eta adituekin olio katak
burutzeko.

Ardoaren ibilbideak Cangaseko ardoaren Museoa ikusi eta
Limes eta Punticiellako mahastiak eta upeltegiak bisitatuko
dira.



Lau haran, lau urtaro: bizikleta edo oinezko ibilbideak udazkenean
Kameros Mendilerrora. Ibilbideetan gidari espezializatua izango dute
aparteko paisaje Errioxar hartan.

o

Degaña Kontzejuan Veigapope errota eta Rengos bisitatuko
dira.



o

“Tixileiroen” eskualdean Rebollar, Tablao eta Sisterna
bistatuko dira.

o

Azkenik, ibilbidea Ibiaseko Antolin Deunera, Marentes, Cecos,
Riodeporcos Uría eta Seroirora heltzen da, Hildako
Emakumeen portura joateko Cangaserako bueltan, Vega de
Horreotik.

Tradizioa ezagutzen: tailerrak eta Errioxako artisauen lanak ezagutzeko
programak daude, bide batez, Errioxa lurralde tradizioz betea dela
ezagutzeko. Bisitariek opariak eta oroigarriK eramango dituzte
otarginak, eltzegileak, enkuadernatzaileak, alpargatagileak..bisitatuko
dituzte, eta oroigarriren bat erosteko aukera ere izango dute.

o

Portuen ibilbidea, Coriasetik irten Sierran, bere hiru
jomugatan sartzeko: Aceboko santutegia, Bornazal eta Borraa.

o

Gaztela- La Mantxa. Turismo enologikoa

Liderado por una asociación de
bodegueros de Gaztela‐La Mantxa

Galizia: O Grove, Cangas eta Pontevedra

O Grove, Pontevedra eta Cangasen turismoaren definizio
berria sortu da: Itsasoko Turismoa. Itsasoko jarduera
dibersifikatzeko
helburuaz,
hurrengo
zerbitzuak
eskaintzen dira:
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EGOERAREN AZTERKETA



Aurreko zerbitzuak kartara konbinatzen dira.

Kanpoko azterketa



Baxurako arrantza: jarduerak marinelek eurek egindako itsasontzietan.





Itsaski bilatzaileak gidatutako Ibilbideak: hondartzetan,
bankoetan, portu eta itsas herrietako lana erakusteko.

Alojamendua konbinatzen duten produktuetan, produktua Gipuzkoako
Aldundiko ataritik kudeatzen da.





Iktiturismo eta itsasoko turismorako etxeak: itsasoko profesionalen
jabegoko etxeetan alojamendu hartzea.

Zerbitzu turistiko bat baino gehiago konbinatzen dutenak
(alojamendurik ez duena) eskualdeko museoan saltzen dira, SL da.



Ez da garraio zerbitzurik eskaintzen.



itsaski

Gastronomia: arrantza,itsaski biltzaile eta Galiziako erreketako
akuikulturako produktuei balorea eman eta sustatzeko jarduerak.

ZERAIN Udalerria

Turismo bulegoak udalerriko landa eta industria
bizimoduaz zer ikusia duten zerbitzu turistikoak
eskaintzen ditu:

Bartzelona (Hiria)

Jomugak familientzako zerbitzuak ditu:


Jomugaren espezializazio osoa: Hondartzako haurtzaindegiak, jolas
parkeak, jolas lekuak, umeentzako segurtasun gidak, informazio erreza
udalerri guztian…
Alojamendua eta egokitutako gastronomia: hizkuntzak dakizkiten
ume zain zerbitzuak, umeen animazio programak, monitore
kualifikatuak, pultsera identifikatzaileak, arriskuak leku arriskutsuen
seinalizazioa, Buffeta edo umeen menua, jolasguneak jatetxeetan,
trona eta aulki bereziak, ipurdi oihalak aldatzeko…



Burdinaren ibilbidea: Zerainen Aizpea meategira bisita Mirandolako
parkeko zerrategia, Ormaiztegin trenbidearen zubia, Zumalakarregi
karlistaren omenezko Museoa.



“Burdinaren mendia”: meategiak eta labeak. Aizpea mendian
burdinaren interpretazio zentroa eta mendi horretan burdina lortzeko
erabiltzen ziren labe zaharrak eta meategiak bsitatu.



Larraondoko zerrategia: ibaiaren indarrez baliatzen den zerrategi
zaharra martxan ikusi ahal da.



Aisialdi eta entretenimendu proposamen aukera: jolas, kirol eta
kultura jarduerak indartu: umeen kale ekitaldiak, kirol praktika…



1711ko kartzela txiki bat, presoak gauez Aizpea mendiko meategian
egiten zuten lan.



Parkeak eta ur parkeak, familian burutzeko jardueren informazio
zabala…



Hainbat baserritan ezti eta gaztaren inguruko tailerrak burutzen dira.

GOIERRI eskualdea

Udal zerbitzuak dira (jabego publikoa) Sociedad Cooperativa bidez eskainiak,
baserriak berak eskaintzen dituen tailerrak izan ezik, horiek jabego pribatukoak
dira.

Nekazariak eskualdeko eskaintza turistikoaren parte dira:
UROLA GARAIA eskualdea



Goierri eskualdean nekazari eta abeltzanak bisitatzen dira
eta gazta eta ezti tailerrak burutu.



Landa etxeetan ostatu hartu eta eskualdeko jatetxeetan
ohiko janariak dastatu edo eskualdeko museoetara
bisitak.

Produktua era honetan eskaintzen da:

Burdina

Garaia

berreskuratu



Burdinaren industria



Eskualdeko landa bizitza

da

eskualdean:

Horretarako, jabego publikoko museo hauek jarri dira martxan:

Busturialdea Urdaibaiko Turismoaren Plan Estrategikoa

1

URREMENDI LANDA GARAPEN ELKARTEA

BEINKE & EZCARAY CONSULTORES

DOkUMENTOAREN DATA: ABEND2011

1.0 BERTSIOA/ ERANSKINAK

ORRIALDEA 20 DE 60

EGOERAREN AZTERKETA

Kanpoko azterketa



Burdinaren Euskal Museoa, "Fundiciones San Miguel“. lantegi
zaharreko benetako elementuak gorde dira.

Udalerritik ibilbidea, turistak dektibeak izango dira eta topatzen dituzten
pistekin esandakoa aurkitu beharko dute.



Artzainaren Ekomuseoa: artzainen lana eta Idiazabal gazta nola egiten
den ezagutzeko aukera.

URDUÑA udalerria



Igaralde‐Goiena baserria: Ogiaren sokondoa. Garaua ereiten denetik,
irina egin eta labatik ogia ateratzen den arteko prozesua.



Aikur, erleen Museoa: Eztiaren prozesu osoa erakusten da, erleen
bizimodua eta museoan bertan egindako produktuen salmenta.



Igartubeiti baserria. Urrearen Garaiko Euskal Herriko baserri baten
erreplika da.



Zirkuitu termal.



Udalerriko alde zaharretik bisita gidatua

Zenbait baserritan (jabego pribatua) gazta tailerrak, kandelak
abarketak egiteko aukera.



Txakoli‐dastatzea bodegan



eta

Turismo bulegoak eta bainuetxeak produktu berriak
sortu dituzte eta hainbat zerbitzu turistikotan
taldekatu dituzte:

ENKARTERRIAK eskualdea
UROLA ITSASALDEA eskualdea

Enkartur da Enkarterrietako turismo
enpresen elkartea. Eskualdeko enpresen
lehiakortasuna hobetzeko hurrengo
eskaintzak merkaturatu dira:

Zarauzko turismo bulegoak txakoliaren ibilbideak eskaintzen ditu:


Jabearekin mahastietatik ibilbideak



Txakoli bodegetara bisitak (jabego pribatua) jabearekin



Txakoli eta eskualdeko ohiko produktuak dastatzea.



DURANGO udalerria

Udalerriko turismoa indartzeko, turismo
bulegoak hainbat produktu turistiko ipini ditu
martxan:


Prezio berean honako produktuak eskaintzen dira:
o

Udalerriko hotel batean alojamendua eta gosaria

o

Udalerriko alde zaharretik bisita gidatua

o

San Agustineko Kultura aretorako sarrera

o

300€ren zozketarako boletoa.



Alojamendua eta zaldi paseotxoaren eskaintza



Ibilbideak inguruek izkutatzen dituzten mitoak eta sekretuak
ezagutzeko (Eguna ez da eskaintzen)



Berezia 4x3
o

4 eguneko alojamendua 3 egunen
prezioan

o

Eta 3 sarrera opari eskualdeko
museoetarako

o

Edo turismo aktiboko zerbitzuen
prezioa 8€ gutxiago.

Berezia: aste buruak
ostatua

%15

o

asteburuetan
merkeago

o

Eta eskualdeko museoetarako 3
sarrera oparitzen dira.

o

Edo
8€ merkeago
aktiboko zerbitzuak

turismo
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UROLA ERDIA eskualdea
Bisita bonoa dauka. “5 geltoki Historian” bonoan
eskualdeko 5 museotarako sarrera sartzen da. 5
museoetako edozeinetan eros daiteke bonoa.

Naturaren Interpretazio Zentroa Algorri
Zentroa
(Zumaia).
Zumaiako
flysen
Interpretazio Zentroa da. (Jabego publikoa)



Zuloaga museoa (Zumaia). (Jabego publikoa).



Ekainberri, Ekaineko koben erreplika (Zestoa).
Kaineko kobetan historiaurreko gizon eta emakumeak bizi izan ziren
(Jabego Publikoa)



Loiolako Santutegia (Azpeitia). Loiolako Inazioren bizitza, bizkaitar eta
gipuzkoarren patroiarena, hain zuzen (Eleizaren jabegoa)



Trenbidearen Euskal Museoa (Azpeitia). Euskal herrira heldu ziren
lehen trenak ikus daitezke eta batean bidaiatu ere bai.

Eskualdearen
azterketa

EGOERAREN AZTERKETA

Eskualdearen barneko azterketa

Mendata, Morga Mundaka, Murueta, Muxika, Nabarniz eta Sukarrieta.).
Eskualdearen hiriburu jenderik gehien duten hiri bi dira: Bermeo (17.026) eta
Gernika Lumo (16.295).
Kontrastez beteriko eskualdea da, lurraldearen zati baten isolamendu
geografikoa Bilbo gune metropolitanotik hur bizi eta inguru natural ederrenetan
ederrenarekin bizi izan da. Biosferaren Erreserba izendapenak, araudei juridiko
berezia ekarri dio espazio honi eta bertako jarduera guztiei eta horrek eragina
izan du ordenamendu ekonomiko eta turistikoan.



1.3
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barneko

Busturialdea Urdaibai eskualdea,
bihotz‐bihotzean
Bizkaiaren
dago,
1989an
UNESCOk
Biosferaren Erreserba aitortu
zuen.

20 udalerrik osatzen dute
(Ajangiz,
Arratzu,
Bermeo,
Busturia, Ea, Elantxobe, Ereño,
Errigoiti,
Forua,
Gautegiz
Arteaga,
Gernika‐Lumo,
Ibarrangelu,
Kortezubi,

Azken urteetan burututako planifikazio eta kudeaketa turistikoaren lan bikaina
gorabehera, Busturialdea Urdaibaik oraindik jomugaren egituraketa eta
artikulazioan baditu gabeziak.
Eskaintza turistikoaren atomizaziok eta dispertsioak eta komunikabide eta
zerbitzuetan dituen gabeziek zaltzen dute bere eskaintza turistikoa; baina, maila
turistiko handiko udalerriek Gernika‐Lumo, Bermeo eta Bakiok ere bai, ze
eskaintza eta kudeaketa turistiko osoa hartzen dute eta udalerri txikiak bertan
behera geratzen dira nahiz eta azken ekarpenik baduten, txikia bada ere.
Ortuko den eskaintza beharrezko zerbitzu eta prestazio multzo bezala ulertu
behar da, esperientzia turistiko ona bermatu eta jomugara bisita errepikaraziko
duena.
Baldintza honen pean, balore katearen parte guztiak lotu eta binkulatu behar
dira, eskaintza gastronomikoa, alojamendua, informazio bulegoak, gidari
turistikoak, turismo espezializatuko zerbitzu enpresak (kultura, batzarrak,
abentura…) garraio zerbitzuak, interes turiskodun eskaintza komertziala
(shopping), artisauak... jomuga multiproduktua lortzeko gaurko turistaren eta
etorkizuneko turisten beharrak betetzeko bestekoa.
Era berean, jomuga lehiakorra eta kalitatezkoa. sendotu behar da, Busturialdea
Urdaibaik dituen ezaugarri positiboak kontuan hartuta, merkatuan lekua
izateko.

1.3.1

Busturialdea Urdaibaiko Landa Garapenerako Elkartea Urremendi

Urremendi Landa Garapenerako elkartearen helburu nagusia Busturialdea
Urdaibai. Eskualdearen garapenean laguntzea da.Horretarako, Eskualdeko
Landa Garapen Programa burutu du (LGP) 2007‐2013, Itsasmendikoiren (IMK)
laguntzaz.
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Programan eskualdearen errealitatea, arazoak, gabeziak eta elementu
positiboak hartzen dira kontuan, baita alderdi ahulei aurre egiteko neurriei
buruzko hausnarketa ere, Busturialdea Urdaibai ekonomia eta gizarte arloan
eskualde lehiakor eta garatua lortzeko.
Honako ardatzetan oinarritzen da ikerketa:


Eskualde batasuna eta lurraldearen ordenamendua.



Dibertsifikazio ekonomikoa



Bizi kalitatea



Lehen sektorea

Gaur egun indarrean dagoen programa hau, ezarpen bidean dago, beraz
proposatzen diren hainbat ekimen eta jarduera egiteke daude, esaterako
garraioa eta komunikazioa hobetzea (1.ardatzari dagokion helburua)
Gainera, espero zen emaitza lortu ez duten jarduerak ere inplementatu dira
(Ad: Turdaiabai), beraz komenigarria da birformulazioa egitea nahi den
eraginkortasuna lortzeko. Eskualdeko turismo mahaien kasuan esaterako, ez
dute nahi den bezain ondo funtzionatzen (2.ardatzari dagokion helburua:
dibertsifikazio ekonomikoa).
Urremendik jarduten duen sailen artean, eskualdeko turismoaren garapena
dago, kalitate estandarretan oinarritua eta masifikaziotik at. Horregatik,
Urremendi da planifikazio eta kudeaketa turistikoaren arduraduna eskualdean.
Horrela, Uremendi Busturialdea Urdaibairen sustapen eta komerzializazioaz
arduratzen da, azpiegitura zaharrak hobetuz eta berriak sortuz, lurraldea
etorkizuna duen lurralde legez eta aberastasun bide sendotzeko,.
Planifikazio turistiko berria Basquetour, Turismoaren Euskal Agentziaren plan
estrategikoen ondorioa da, eta ezarritako irizpideak jarraitzen dituenez,
lehentasuna eskualdeko interkomunikazioak du. Alegia, jarduera sektore
honetako eragile publiko eta pribatuz osatuta dauden turismo mahaien
kudeaketa egokia. Urremendi Landa Garapenerako Elkarteak, Urremendik
hainbat alor hartzen ditu: kultura, natura, itsasaldea, kirola, abentura, nekazaria
eta batzarrak.
Turismo mailan, Urremendik egituratu eta garatzen du sektorea ikuspegi bakar
eta osotik. Horretarako, Turismo Mahaia sortu du sustapen eta garapenerako
eta Turdaibai deturiko enpresa turistikoen elkartea ere bai. (sektore turistikoko
hainbat enpresak osatzen dute elkartea, era koordinatuan lan egiteko
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Busturialdea Urdaibain turismo jasangarri eta kulturalaren alde lan egiteko eta
kalitatezko jomuga turistikoaren irudia sustatzeko) Bestalde, dauden baliabide
turistikoak hobetu eta baloratzea erabaki da eta urtero dinamizazio
turistikorako plana sortu dute, 2004, 2005, 2006 eta 2007 Plan Estrategikoan
oinarrituta LGPa.
Gainera, azpiegitura turistikoen hobekuntza plana garatu du: lehen BTT zentroa
edo PR eta GR ibilbideak.
Iturria LGP 2007‐2013

1.3.2

Beste elkarte batzuk

Bizkaia Euskal Kosta
Bizkaia Costa Vasca/ Euskal Kostaldea, 13 udalerrik osatutako elkartea da
(Zierbena, Santurtzi, Portugalete, Getxo, Sopelana, Plentzia, Gorliz, Bakio,
Bermeo, Mundaka, Gernika, Lekeitio eta Ondarroa), turismo alorra sustatzeko.
Ibilbideak, aire libreko jarduerak eta natura kirolak eskaintzen dituzte.
Hondartzak eta baliabide naturalak, gastronomia, folklorea, museoak eta
ondarea eta Bilbo eta inguruak aipatu udalerrien eskaintza oso erakargarria
osatzen dute eta Busturialdea Urdaibaiko hiru udalerri ere badaude betan
sartuta (Bermeo, Mundaka eta Gernika).
Iturria: www.bizkaiacostavasca.com

Bizkaia Naturala
Bizkaia Naturala Bizkaiko 6 eskualdek osatzen dute: Busturialdea Urdaibai,
Busturialdea Urdaibai, Durangaldea, Enkarterri, Gorbeialdea, Lea Artibai eta
Uribe.www.bizkaianatural.net, web orrialdearen bidez, hurrengo informazioa
lortu ahal da:
‐

Kokapena

‐

Interes kulturala duten udalerriak

‐

Interes naturalistikoa duten udalerriak

‐

Turismo aktiboa

‐

Gastronomia
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Leku horietan esperientziak bizitzera gonbidatzen duen eskaintza da,
Busturialdea Urdaibain barne, ingurune naturalean, eskaintza gastronomikoaz
eta denentzako jarduerekin.

Txosten honetan proposatzen de plana sektore turistikoarekin lan egiteko
baliagarria izango da, baita populaziorako ere eta gaur egun ez dagoen
espezializazioa eta turismoaren ikuspegia emateko.

1.3.3

Lehiakortasunaren sektorea ere sendotu behar da eskaintzari eta sarbide, eta
seinalitikari dgaokionez. Plan osoa da Busturialdea Urdaibai jomuga turistikoa
sortzeko eragile guztiak dituena.

Eskualdeko turismoari buruzko datuak

Busturialdea Urdaibai lehen mailako inguruan kokatzen da, aberastasun
naturala, biodibertsitatea, kontserbazio maila… eta eskaintza kulturala (kultura
euskal tradizioen eta gastronomiaren sehaskatzat hartzen da)

Eskualdean turismo garapen mailaren gradua ezagutzeko zerbitzu sektorean lan
egiten duen populazio kopuruaren indizeari erreparatu behar diogu.

Ezaugarriok eskualdea ahalmen handiko egiten dute natura, turismo aktibo,
kultura eta aisialdirako jarduerak burutzeko leku bezala.

Merkataritza jarduerari dagokionez, (%55,5) Euskal Lurralde Historikokoaren
bataz bestekoaren azpitik dago (%62,0).Datuok argi uzten dute oraindik
garapen gradua baxua dela Euskadiko bataz bestekoarekin alderatuta.

Baliabide asko ditu, kostaldea eta hondartzak, baliabide naturalak eta
paisajistikoak (Urdaibaiko Biosfera Erreserba ia dena Busturialdea Urdaibain
kokatzen da, Gaztelugatxe, …), eta ondare kultural, erlijioso, historiko eta
arkitektoniko ikaragarria du. Baliabideetan duen aberastasuna hain da handia
Eusko Jaurlaritzako Marketing Turistikoaren Plana 2010‐2013 “TOP
esperientziak” sailkapenean 26tik bost Busturialdea Urdaibaikoak dira, ondoren
azalduko den bezala 3.2.2 Busturialdea Urdaibai eta lehiakortasuna.
Benchmarking azterketa: atalean:




Eustaten datuen arabera, EAEko bataz bestekoaren 7 puntu azpitik dago.

Ardo baten istorio hunkigarria:
o

Gernikako txakolia

o

Txakolia Bakion

Euskal pilota eta zu(Gernikako Jai Alai)



Amaitu da eguna, zeure ordua da. Egunsentia Gazteluatxen.



Euskadiren sustraiak:Gernika

Hala ere, eskualdean turismoak jarduera ekonomiko legez ez du garapen maila
altua lortu, gabeziak ditu eta aurre egin beharko litzaieke gaur egungo turistari
eta etorkizunekoari produktu turistiko osoa eta nahiko kalitatezkoa emateko
eta beraz, berriro bisita gaitzan.

Iturria: Eustat
Bestalde, eskualdeko jarduera turistikoa udalerri nagusietan batzen da, Gernika
– Lumo eta Bermeon. Merkatal eta turismo fluxuak eurotara zuzentzen dira,
udalerri txikien kaltetan.
Gainera, Gernika‐Lumo eta Forun merkatalgune ertainak dauden arren, landa
udalerri guztiek ez dituzte establezimendu mota guztiak, denda txikiagoak
edota banketxeak esaterako.
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Zerbitzu eskaintzaren gabeziok, eskualdean desorekak eragiten dituzte turistak
banatzean batez ere, landa udalerrietan, bisitariei produktuak edota zerbitzuak
eskaintzeko ahalmen murritzagoa duten landa udalerrietan..
Dena dela, eskualdean zerbitzu turistikoarekin lotutako enpresak daude eta
Gernika‐Lumo, Bermeo, Mundaka eta Mendatan turismo bulegoak daude.
2011ko udan Gazteluatxen informazio gunea zabaldu zen, 22.000 bisitari izan
ditu zabalik izan den bi hilabeteetan (uztaila abuztua) Bizkaiko kostaldeko
baliabide turistiko honek duen balorea eta erakarpen turistikoa agerian uzten
duelarik.
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Turismoaren sustapen eta zabaltze lanak Urremendi Landa Garapenerako
Elkarteak eta udalek burutzen dituzte. Egungo krisi ekonomikoa dela eta,
mozketa izugarriak izan ditu jardun honek kosteen aurrezpenerako. Sustapen
turistikoa online bidezko tresnetan eta teknologia berrietan oinarritzen da
(azkarragoak, merkeagoak eta neurgarriak)
Iturria LGE 2007‐2013

Eskualdearen barneko azterketa

Sektore turistikoaren barneko egoera Busturialdea Urdaibain

Busturialdea Urdaibaik elementu erakargarri ugari ditu Euskadin lehen mailako
jomuga turistiko izateko. Hala ere, landa ikerketa burututa, eragaile publiko eta
pribatuekin izandako elkarrizketek eta eskualde honen eguneroko errealitatea
ezagututa, ondoren zehazten da Busturialdea Urdaibai sektore turistikoaren
barne egoera:


Sektore turistikoa formakuntza berezirik gabeko familia enpresek
sortzen dute batez ere. Beti ez bada ere, zenbaitetan profesionaltasun
ezak establezimenduen kudeatzaileek zerbitzuak hobetzeko lan
handiegirik ez egitea dakar.



Eskualdearen ikuspegi faltak eskualdeko plan bateratuak martxan
jartzea eragozten du. Bakoitzarena garatzeko joera dago, jomuga
denontzako onurak ekar litzakeen ikuspegi osoan hartu beharrean.



Komertzio, jatetxe, ostatuen… ordezkariek hainbat egituratan hartzen
dute parte, baina ez daude koordinatuta.Jarduerak bakarka martxan
jarzteko joera dago, ze eskualdeko udal guztiak ez baitira kontuan
hartzen. Egoerak susmoak sortzen ditu eta lankidetza izpiritua
desagertu egiten da.



Turismo mahien arteko komunikazio eza.Gainera, Bermeoko Turismo
Mahairen ekimenak ez du espero zen emaitzik eman. Egoerak ezingona
sortzen du Turismo Mahietako partaideengan eta egiturotan sinesteari
uzten diote (parte hartz eurria…)



Oran arte garatu baina inoiz burutzen ez diren diren proiektu eta
planen aurrean sektorearen frustrazioa; plan orokorrak direlako eta
jarduerak eta garatu beharreko ardurak ez baituzte zehazten.



Elkarte maila baxua. Turismo sektoreak ez baitu elkarte askorik eta
ekimenak lankidetzan burutzeko orduan galga da eta kudeaketa
hobetzeko aukera, eskaintza … galdu egiten da. Eurotako batzuk ordea,
Turdaibarin kide dira, baina elkarte honek ere ez du behar bezala
funtzionatzen barneko arazoak direla eta.



Turismoaren beraren alorrean, eskualdean lurralde desoreka somatzen
da., hau da, badaude garapen turistikoa duten udalerriak, Gernika eta
Bermeo, kasu, eta turismo jardueraren buru dira Busturialdea
Urdaibain. Ez da ordea, udalerri txikiagoetako turismoa sustatzen,
nahiz eta bisitagarriak diren baliabide turistikoak izan. Adib; Arteagako
Gaztelua.

Iturria TB. Gaztelugatxeko Doniene

Turistek zein urtarotan etortzen diren kontuan izanda, Busturialdea Urdaibaira
urte guztian etortzen direla argi dago, baina batez ere udan, bigarren etxea
dute edo hondartzara etortzen dira. Busturialdea Urdaibain urtaroko‐izatea
udako hilabeteetan eta Aste Santua dago.

EGOERAREN AZTERKETA
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Oro har Busturialdea Urdaibain sektorearen profesionaltasun eskasa (ez beti)
plan komunak bideratzeko lankidetza faltari lotzen zaio.
Eskualde ikuspegi ezak eta joera indibidualistak garapen eta aberastasuna
sortzeko orduan aukerak galtzea eragiten du.
Ezinbestekoa da ikuspegi hori desagertzea jo, eta parte hartzen duten
erakundeentzat etekin bide ere izateko.
1.3.5. TBen estatistikak. Balorazio orokorra
Oro har, egungo egoeraren ahalik eta ikuspegirik zabalena izateko, turismo
bulegoetan izandako bisiten kopurua zehaztu behar da, honako grafiko honetan
adierazten dira 2010 eta2011ko datuak:
TBetan izan den bisitari kopuruaren alderaketa 2010‐2011
1. Eskualdeko turismo bulegoetan izandako bisitari kopurua
TB
MUNDAKA
BERMEO
EA
GERNIKA
ZUGASTIETA
MENDATA
Gazteluatxeko Doniene
TOTAL / GUZTIRA

2010

2011

11.695
21.806
2.376
54.524
1.417
1.449

14.830
26.359
2.639
60.745
1.051
‐

‐

1.743

93.267

107.367

Iturria: Busturialdea Urdaibaiko Turismo Bulegoak

Eskualdeko turismo bulegoetan izandako bisitak 2011n nababarmen igo dira
(14.100 bisita aurreko urtearekin alderatuta)
Taulako datuak aurreko grafikoan ere adierazi dira eta eskualdean turismoak
pisua Gernika, %69,2 bisita 2011, hurrengo Bermeo (%24,5 bisita guztien 2011)
eta neurri txikiagoan Mundakak (%13,81) dutela argi geratzen da.
Nabaria da beraz, eskualde bizkatairrean dagoen desoreka turistikoa eta
Gernikak duen protagonismoa gainerako udalerri guztien aldean.
Bestalde, Gernikarekin jarraituz, argi utzi behar da eskualdeko beste bulegoen
aldean ez ezik Bizkaiko eta EAEko turismo bulegoen aurretik ere badagoela..
2.Taula : Gernikako TBko bisitari kopurua, dituen jomuga lehiakorretakoez
alderatuta
Bisitariak 2011
2011
GUZTIRA

TB
TB
Gernika eskualdea

TB
Bizkaia

60.745

515.782 1.195.215

87.747

Iturria: Gernikako Turismo Bulegoa

TB
EAE
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Itourbasken bidez emandako datuen arabera, Gernikako Turismo Bulegoak
bertako bisitari kopurua Bizkaikoarekin alderatuta %11,8 da eta EAEkoarekin.
%5.1
Datuok berriz ere aitortzen digute Picassoren koadroa duen herriaren
erakarpen turistikoa eta euskal turismoan duen lekua zein den.
Bisitariaren profila
Busturialdea Urdaibaira lehen aldiz datorren turista, inguruak eta kontserbazio
maila altuak erakarrita etortzen da.
Gehienetan seme‐alabadun familiak izaten dira, naturaz gozatu, sendabideak
edo itsasaldeko herriak ezagutu eta turismo aktiboko jarduerak burutu gura
dituztenak.
Gazte taldeak ere badira, esfortzu fisiko handiagoa behar duten jarduerak
praktikatu nahi izaten dituzte: mendi‐bizikleta, surfa edo piraguismoa.
Bestalde, Gernika moduko udalerriek duten osagai kulturalak, turismo kulturala,
naturaz gain euskal herriaren ohiturak eta sustraiak ezagutu nahi dituzten
bisitarien bidez ordezkatzen da.Kasu honetan, erdi maila altuko turista da,
kultura gosez dagoena, batez ere estatukoa (Madril edo Bartzelona) eta
nazioarte mailan Frantziakoa.

Iturria: Turismo bulegoa

Ikus daitekeenez, Busturialdea Urdaibain ematen diren baliabide turistikoen
bisitak Gernikan batzen dira, batez ere.
Oro har, 2011n 2010aren aldean bilakaera baikorra eman da, kasu guztietan
baliabide turistiko hauetara bisitari gehiago etorri dira, Euskal Herria Museora
salbu, 2011n bisitek beherakada izaugarria izan baitute.
Bestalde, 2011n Gazteluatxeko Donienen informazio puntua zabaltzeari esker,
bertatik 22.505 bisita pasatu direla jakin dugu eta baliabide turistiko honek
erakarpen indar handia izan duela.
Tursmo Bulegoen azterketa estatistiko zehatza

1.3.5.1. 2010‐2011n baliabide turistikoek izandako bisiten aldea
Eskualdeko turismo bulegoen bisitari kopuruaren gaineko datuez gain, baliabide
turistikoen bisiten azterketa egitea ere interesagarria da:
2. Taula:Eskualdeko baliabide turisikoek izandako bisitak

Baliabide turistikoak

2010

2011

Bakearen Museoa
Batzar Etxea
Museo Euskal Herria
Gaztelugatxeko Doniene

26.935 27.506
28.761 32.885
14.570 13.731
22.505

Gutzira

70.266 96.627

Eskualdeko turismo bakoitzari egiten badiogu azterketa, Urremendi LGEk
Zugastietako (Muxika), Ea eta Gaztelugatxekoa (2011ko udan zabalduta)
kudeatzen dituela aipatu behar da.
Busturialdea Urdaibain, Mendata, Bermeo eta Gernika‐Lumon ere turismo
bulegoak edo informazio guneak daude.
LGEk emandako datuen arabera, turismo bulegootan izandako bisitariak bi
taldetan bana daitezke: estatukoak eta nazioartekoak.
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Eako Turismo Bulegoa

Iturria: Zugastietako tursmo bulegoa

Eako TBan ez bezala, Zugastietan, 2011n estatuko zein nazioarteko bisitari
kopùruan beherakada eman da.
Estatukoek Bizkaia da Zugastietako TB bisitatzen duten bisitatzen dute gehien
probintzia , Katalunia eta Madril ostean.2011, Gaztela‐LaMantxako bisitari ugari
ere izan dira (145) baita Errioxarrak (93) ere.
Nazioarteko bisitariei dagokienez, Frantzia, Italia eta Iberoamerika dira turisten
merkatu igorleak, aztertutako azken 3 urteetako joera mantendu da,beraz.
Iturria: Eako Turismo Bulegoa

Grafikoak ikusita, 2011n estatuko bisitari kopuruak turismo bulego honetan
(aurrerantzean TB) beherakada izan duela atzematen da atzerritar kopuruak,
ostera, gorantz egin du.
Estatuko bisitarien gaineko datuak kontuan izanez gero, aztertutako 3 urteetan
eredua errepikatu egiten da: Bizkaia, Katalunia eta Madril dira Eako TBan
informazioa eskatzen duten bisitarien jatorriak.
Atzerriko bisitariei dagokienez, frantsesak dira Eako TBa gehien bisitatzen
dutenak, ondoren alemaniarrak. 2011n, ordea, alemaniar kopuruak gora egin
du 25 bisitaritik aurten 77 izan dira. (Ikus eranskina, Turismo Bulegoak Taulak).
Zugastietako Turismo Bulegoa:

Bermeoko Turismo Bulegoa
Bermeoko Turismo Bulegoan eta Itourbaskek emandako datuei esker,
udalerriaren errealitate turistikoa agertzen digun datu gehiago dugu.2007‐2011
urteak aztertuta, argi geratu da “helduen” taldea dela Bermeo bisitatzen duen
adin tartea (2011n 16947), ondoren “gazteak”, urterik urtera beherakada duen
taldea.
(2007an 10935 eta 2011n 2662) eta jubilatuak, gizarte talde honen bisitak gora
doaz azken urteotan (2007an 2425 eta 20111n 4629)
Datuek 2011 Bermeorentzat urte positiboa izan dela turismo arloan ere ageri
dute, 2007tik hona bisitaririk gehien izan duena baita, 3192 bisitari gehiago.
(%12,01eko gorakada)
Hauetatik, 2011n izan ezik, gizonezkoak baino emakume gehiago izan dira
zerbitzuak eskatu dituztenak turismo bulegoan.
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Hizkuntzari dagokionez, 2007 eta 2008an gaztelera eta euskara izan ziren
harreran hizkuntza nagusiak. Bermeoko turismo bulegora hurreratzen diren
bisitariek, planoak, eskualdeko mapak gune interesgarriak eta liburuxkak
eskatzen dituzte hurrenez hurren, maila txikiagoan gastronomia. Aztertutako 5
urteetan horrela izan da. Bestalde, turismo bulegoan eskatzen diren
zerbitzuetan informazioa eta bisita gidatuak dira nagusi (erantsita taulak)
Mendatako Turismo Bulegoa
2011ko azaro eta abenduko datuak izan ez arren, Mendatako TBk estatuko
bisitari beherakada izan du eta atzeritarren gorakada.
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Zifrak bat ez badatoz ere, 2010ean turista kopuruaren beherakada izan da
aipatu bulegoan. 2011n lehenera etorri da, izan ere estatuko zein nazioarteko
bisitarien kontsultak gehitu egin dira.
Estatuko bisitariek Katalunia (1606 2011n), Bizkaia (1586 2011n), Madril (944
2011n) eta Gipuzkoa (807 2011n) dute jatorria hurrenez hurren. Argi geratzen
da EAE bera, Madril eta Gipuzkoakoak direla eskualde bizkatar honen bisitariak.
Turisten nazioarteko jatorriari dagokionez, batez ere Frantziatik datoz (2637
2011n), Alemaniakoak (676 2011n) eta Erresuma Batukoak (615 2011n).

Estatuko turista gehienak bizkaitarrak dira (610 2011n), Kataluniatik (115
2011n), Madriletik (101 2011n) eta Arabatik (95 bisitari 2011n) etorri dira.
Nazioartekoak, gehienak alemaniarrak dira (61 2011n) eta Frantziarrak (57
2011n). (Erantsita Turismo Bulegoen Taulak).

Iturria: Mundakako Turismo Bulegoa

Gernikako Turismo Bulegoa
Gernikan, turismo bulegoa bisitatu duten bisitari kopuruan beherakada egon
da, 2007‐2010 urteak aztertuta, (61.294 2007n eta 54.524 2010ean), 2009tik
2010era gorakadatxoa eman da (2.970 bisitari gehiago azken urte honetan).
Iturria: Mendatako Turismo Bulegoa
Mundakako Turismo Bulegoa

Mundakako Turismo Bulegoan estatukoak eta nazioartekoak kopuru berean
etorri dira.
Iturria: Gernikako Turismo Bulegoa
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Jatorriari dagokionez, estatuko bisitariak dira gehien hurreratzen direnak,
ondoren atzerritarrak eta Euskadikoak. Aztertutako azken 4 urteetako joera
horixe izan da.
Eskatzen duten informazioa dela eta, 2010ean planak eta mapak, gune
interesgarriak eta liburuxkak daude; eurotatik, emakumeek egin zuten
eskabiderik gehien, aztertutako gainerako kasu guztietan bezala.
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Eskualdearen barneko azterketa

Bakearen Museoak ere bisitari kopurua igo egin du urterik urtera. Abuztua,
uztaila eta apirila dira turistarik gehien dagoen hilabeteak, Aste Santuko eta
udako oporretan, hain zuzen. Beraz estazionalitatea dago eskualdeko baliabide
turistiko honetan.

2010en bezala, 2007tik 2009ra, planak eta mapak, interesgune turistikoak,
liburuxkak eta gastronomia dira planik ugarienak. Hala ere, badaude urterik
urtera gorakada izan duten eskabideak ere. Natura turismoa edo Santiago Bidea
esaterako; jarduera kulturalek, ordea, gero eta beherakada handiagoa dute.
Ikusi erantsitako taulak
Gernikaren baliabide turistikoak

Iturria: Gernikako Turismo Bulegoa

Gernikak goi mailako hiru baliabide turistiko ditu, udalerrira turista/bisitari
kopuru handia ekartzeko modukoak: Batzar Etxea, Euskal Herria Museoa eta
Bakearen Museoa.
Batzar Etxetik hasita eta udalerriko turismo bulegoak emandako datuen
arabera, abuztuko datuak baino ez dira kontuan hartzen. 2009‐2011 urteak
hartuta, baliabide horretan bisitek gora egin dute 2009an 23.632 eta 26501
2011n. (%10,8 igoera):

Euskal Herria Museoa da Gernikako beste baliabide turistiko bat. Bertan
Bakearen Museoan bezala, bisitaririk gehien udan izaten da (uztaila eta
abuztua) eta Aste Santuan (apirila).Bestalde, aztertutako azken 3 urteetan,
2010ean izugarrizko gorakada izan zen aurreko urtearen aldean (6.131 bisita
gehiago 2010ean), eta 2011n beherakada izan zen.

Iturria: Gernikako Turismo Bulegoa
Iturria: Gernikako Turismo Bulegoa

Gaztelugatxeko Donieneko Turismo Bulegoa
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Iturria: Gazteluatxeko Donieneko Turismo Bulegoa

Turismo bulego hau 2011ko udan zabaldu zen eta 2000 bisitari inguru izan
zituen uztaila‐ abuztua bitartean.
Ondoren adierazten dira estatuko eta nazioarteko bisitariak:

Eskualdearen barneko azterketa

Deigarria da turismo bulegoaren eta baselizaren arteko bisitari kopuru aldea,
baliabide turistikoak 22.000 bisitari izan ditu eta turismo bulegoan 1.743
pertsonek agertu dute interesa.

Hilabeteak

Estatuko bisitari
kopurua

Hilabeteak

Atzerritar bisitari
kopurua

Uztaila

418

Uztaila

245

Abuztua

921

Abuztua

159
Iturria: LGE Urremendi

Iturria: Gazteluatxeko Turismo Bulegoa

Arrazoia kokapena izan daiteke, edo baliabidea informaziorik behar ez duten
eskualdeko pertsonek bisitatzea eta turismo bulegotik pasatu barik bertaratzea.

Ikusten denez, bulego honetan opor aldagaia da bisitarien jatorria baldintzatzen
duena: abuztuan estatuko bisitariak eta abuztuan atzerritarrak.

Bermeoko Arrantzalearen Museoan ere eskatu dira datuak baina lanak direla
eta txostena idazteko orduan itxita dago eta Santimamiñen

Gainera, baseliza bisitatu zuen pertsona kopurua ere adierazgarria da; udako
hilabeetan (uztaila eta abuztua) 22.505 pertsona hurreratu ziren bertara. Argi
geratzen da datu honekin Gazteluatxeko Doniene baliabide turistikoak duen
erakarpen indarra.
.
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Eskualdearen barneko azterketa

Ostatuen kokapena udalerrietan:
1.3.6.

Alojamenduak

Busturialdea Urdaibaik 66 alojamendu ditu eskualdeko udalerrietan:
ALOJAMENDU MOTA

UNITATEA

Nekazal turismoa

15

Landa etxea

13

Kampinga

1

Hotela

15

Pentsioa

6

Landa apartamentuak

3

Albergea

13

GUZTIRA

66

ALOJAMENDU MOTA
Nekazal etxeak Landa etxea KampingaHoteal Pentsioa ApartamentuakAlbergea
UDALERRIA
AJANGIZ
x
x
x
BERMEO
x
x
x
x
x
BUSTURIA
x
x
x
x
x
EA
x
x
ELANTXOBE
x
x
x
EREÑO
x
ERRIGOITI
x
x
x
GAUTEGIZ‐ARTEAGA
x
x
x
x
GERNIKA ‐ LUMO
x
x
x
IBARRANGELU
x
x
x
x
KORTEZUBI
x
MENDATA
x
x
MORGA
x
x
MUNDAKA
x
x
x
x
MURUETA
x
MUXIKA
x
x
x
x

Iturria: Geuk egina

Alojamendu gehien duten udalerriak Bermeo eta Busturi dira. Bost alojamendu
mota dute, ondoren Gautegiz‐Arteaga, Ibarrangelu eta Muxika daude, 4
motako alojamendudunak
Iturria: Geuk egina
Nekazalturismoa, landaetxeak
turistikoaren %62 dira.

eta

albergeak

eskualdeko

alojamendu

Apartamentu turistikoak eta kanpignak, ostera, ia ez daude ordezkatuta.

Bestalde, badaude udalerriak alojamendurik ez dutenak Arratzu, Foru, Nabarniz
eta Sukarrieta, udalerri txikiak dira eta lehen sektoreari lotuta daude.
Teknologia berrien erabilera:
Busturialdea Urdaibaiko alojamenduek teknologia berriak, web orria edo posta
elektronikoa erabiltzen dituzte. Alojamenduen %88k baditu.
%18k ez dute web orri propiorik, baina Nekatur eta Top rural atarietan dute
orrialdetxoa, euren deskripzioa eta harremetanerako datuekin. (Eskualdeko
alojamendua” eranskina ikusi)
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Posta elektrionikoa dutenakWeb‐a erabilii
58
57
88%
86%
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Web propioa
48
73%

Beste web bat
18
27%

Iturria: Geuk egina

ORRIALDEA 32 DE 60

EGOERAREN AZTERKETA

Eskualdearen barneko azterketa

Hello Urdaibai
Busturialdea‐Urdaibaiko lehen harrera enpresa da, eskualdean jarduera
turistikoa sustatzeko helburu iraunkorra du eskualdeko baliabide turistikoen
dinamizaio eta sustapen koordinatuaren bidez.
Zerbitzu mota bi eskaintzen ditu:

1.3.7.

Zerbitzu turistiko espezializatuak eskualdean

Busturialdea Urdaibain eskualdeko barruko eta kanpoko turismorako enpresa
espezializatuak daude, eta euron esku jomuga turistikoaren ahalmen eta
ekimenekin bat datorren eskaintza ipintzen dute.
Turdaibai

Bisitariari eskaintzen zaizkionak eta eskualdeko agente turistikoei eskaintzen
zaizkien hiru ardatzetan oinarrituta:




Eskualdeko baliabide turistikoen kudeaketa
Ekitaldien antolaketa
Taldentzako esperientzien antolaketa

Urdaibaiko Turismo Jasangarriaren Elkarte hau sektore turistikoko enpresak
osatzen dute Busturialdea Urdaibain turismo jasangarri eta kulturala
dinamizatzeko era koordinatuan lan egitea eta kalitatezko jomuga turistikoaren
irudia sustatzea dute helburu.

www.hellourdaibai.com

Ur 2000
www.turdaibai.com

UR 2000 aisialdi eta Turismo aktiborako enpresa da eta helburu nagusia maila
guztietako abentura jarduerak naturan sustatzea da.
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Eskualdearen barneko azterketa

Zerbitzuak:


Abentura Jarduerak Naturan, Piragua jeitsierak, kanoa ibilbideak,
piragüismo, surf eta itsasoko kayak, Multiabentura, eskalada eta
sendazaletasuna.



Piraguismo, surf, eskimotaje eta kayak praktikatzeko ikastaro bereziak,



Piraguismo eta surf materialaren alokairu zerbitzua



Multiabentura programak: enpresa pizgarriak, ikasteetxetarako
programak, ezkongaien ezkontza agurrak, zubi eta jaietarako
programak.

www.ur2000.com
Naturan turismo aktiboko jarduera eskaintzaz gain, hurrengo zerbitzuak
eskaintzen ditu:


Aholkularitza: diseinua, bideragarritasun teknikoa, turismo aktiborako
proiektuak martxan ipintzea



Formakuntza programak garapen profesionalera edo hezkuntzara,
aisialdira eta ikasketa partikularrera zuzenduak..



Abentura enpresan: igurumen balore handiko alorretan garatzen da
eskaintza (Pirineoak, Aragoi, Euskal Herria…) eta instalazio eta
azpiegitura egokiekin parte hartzaileen asetasunerako eta bidaia
arrakastatsuak enpresentzat pizgarri izateko.
Iturria: Ur 2000 web

Eskaintzaren barruan, banaketa propioa eta espezializatua Busturialdea
Urdaibain: Ur Urdaibai.
Ur Urdaibai
Urdaibaiko kirol eta turismo aktiboaren Zentroak kirol ekipamendurik berrienak
ditu Urdaibaiko Biosfera Erreserban:

www.ururdaibai.com

1.3.8.

Busturialdea Urdaibaiko populazioa eta turismoa

Populazioa elementu garrantzitsua da turismoan. Argi izan behar da jarduera
ekonomiko horretan harrera dela nagusi, batetik eta bestetik, eskualdeko
biztanleak dagoen eta izango den azpiegitura turistikoaren erabiltzaile nagusiak
direla, beraz, hobetzeko burutzen den edozein jarduerarekiko hautemangarriak
dira. Ezinbestekoa da herritarrak hasieratik proiektuan sartzea. Maila bitan egin
beharko litzateke lan:
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Busturialdea Urdaibaiko populazioaren turismoarekiko eta turistekiko
jarrera eta sentsibilidadeak (zelan ikusten duten turismoa, onarpena,
tratua )



Giza baliabideen eta turismoari loturiko azpitaldeen ahalmenen
identifikazioa.

Jarduera pribatua: eragileak eta baliabideak
Urremendiren bitartez eragile pribatuen eta sektoreen arteko harremanen
sustapen lan handia burutzen da. Eragile eta baliabideen jarduera pribatua
Basquetour Turismoaren Euskal Agentziako Lehiakortasunerako Zuzendaritzak
sustatutako politika berrira indartu eta zuzenduko da, horretan, eskualdeko
harremanak du lehentasuna, Kalitate Mahaietatik sorturiko turismo mahaien
bidez.
Beste talde batzuk
Esandakoez aparte, eskualdean badaude lurraldearen errealitateaz bat datorren
Turismo Plan egoki eta zuzen bat burutzeko taldeak.
Arrantzale taldea, basogintza, tabernak, jatetxeak, komertzioak eta lankidetza
erakundeak batu behar dira.
Gaur egun taldeok oraindik ez dute barneratuta ikuspegi turistikoa eta ez daude
jarduera ekonomiko horretara zuzenduta, baina ezinbesteko elementu dira
Busturialdea Urdaibaiko Turismo Planak ondo baino hobeto funtzionatzeko.
1.3.9.

Martxan dauden plan eta proiektuak

Eskualdea hausnarketa prozesuan eta politika turistikoa aldatzeko bidean ari da,
eskualdeko turismoak aldaketa behar duela pentsatzen dute turismoaren
norabidean eta Euskal Turismoaren agentziak emandako jardunbideetara
egokitu bejar duela..
Egungo planak, eskualdeko poltika turistiko ekonomikoaren planifikazio eta
berrikuntzarako tresna lez sortua, Busturialdea Urdaibain garatuko diren
jarduera turistikoak berriak ezarriko ditu.
1.4.
1.4.1.

Komunikazio eta Marketinaren azterketa
Komunikazio euskarrien azterketa. Liburuxka turistikoak eta web
orria.

Liburuxka turistikoak:
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Komunikazio eta Marketinaren
azterketa

Eskualdeko turismo bulegoetan Busturialdea Urdaibairi buruzko hiru liburuxka
mota daude
1.

Euskal Kostaldea:
a. Gazteleraz eta euskaraz
b. 3 euskarri: Kostaldea 2 egun, Kostaldea 4 egun eta Kostaldea 7
egun.
c. Bizkaiko itsasaldearen liburuxka generikoak ez dituzte oinarri
eskualdeko udalerriak nahiz eta batzuetan agertu: Bermeo,
Gernika – Lumo, Urdaibai..
d. Denek dute diseinu bera: Tamainua, maketazioa, koloreak…

2. Gaikako liburuxkak: Omako Basoa, Santimamiñe, Foruko herriska
erromatarra.
a. Gazteleraz
b. Triptikoak edo kuadriptikoak aipatutako baliabide turistikoen
informazioaz.
c. Denek dute diseinu bera: tamainua, maketazioa, koloreak…
3. Busturialdea Urdaibaiko gaikako mapa.
a. Euskaraz eta gazteleraz.
Hauez gain turismo bulego bakoitzak bereak dituen publizitate liburuxkak
eskaintzen dizkio bisitariari, Gernikak esaterako herriko produktuak eta
zerbitzuak sustatzen ditu eta Bermeok hainbat hizkuntzatan ditu liburuxkak
euskara, gaztelera, ingelera, frantsesa) eta baliabide turistikoak, jarduerak,
alojamendua eta gastronomia erakusten ditu.
Bermeoko turismo bulegoan, zerbitzu guztien eskaintza‐liburuxkak daude.
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Aipatu behar da argitalpen nagusiak ezin izan direla aztertu alerik ez izatearren.
Gainera, 2011n Urremendi LGEk jomugaren liburuxka linea berria zabaldu du
eta web orria berriztu egin du.
Turismoa Web euskarriaren bitartez
Eskauldeko udalerriek udal web orrietan turismoaren atal bat dute, Euretan,
turismo bulegoen ordutegia, jarduera programak, bakiabide naturalak,
historikoak edo arkitektonikoak, gastronomia, alojamendua eta herri bakoitzeko
jaiak agertzen dira.
Goragoko maila batean eta eskualdearen ikuspegi integratzaile batetik, 2009an
www.busturialdeaurdaibai.com, web orria sortu zen, bertan eskualdeari
buruzko informazio guztia ematen da.
Ondoren, kokapen eta hitz giltzen gaineko egoeraren azterketa egingo da.
www.busturialdeaurdaibai.com
Kokapenaren arabera bilatzaileetan duen kokapenari dagokionez, (web‐ak
duen lekua bilatzaileetan) web orria honako parametroetan neurtu da:
Hitz gakoak:
Urremendi, LGEk emandako datuen arabera, internautek gehien bilatzen duten
hitza “Urdaibai” da (3092 bisita), eta gero “Busturialdea” (1733 bisita).

ORRIALDEA 35 DE 60

EGOERAREN AZTERKETA

Komunikazio eta Marketinaren
azterketa

Esan behar da kokapen egokia hitz gakoak ondo aukeratzetik datorrela eta kasu
honetan www.busturialdeaurdaibai.com –ek badu zer ikusia. Eredu diren
udalerriak Bermeo, Gernika, Gernikako piperrak.. bezalako keywords behar
lituzke. edo hito historikoak (Santimamiñe, Gazteluatxeko Doniene, Biosfera
Erreserba, indabak)
Azterketarekin jarraituta, aipatu beharrekoa da, website honentzat zehaztuko
diren hitz gakoak webeko hizkuntzetan itzuli behar direla. Kasu honetan,
orrialdien programazioan euskaraz eta frantsesez sartu beharko lirateke.
Gaur egun, hori ez da burutzen eta erdaldunei zuzentzen zaie beraz,
esuskaldunak eta frantsesaz baztertuz (eskualdeko turismoaren publiko
objetiboa)
Bestalde, ingelesez ere izan beharko luke, eskualdeetako TBen datuen arabera
gero eta ugariagoa den nazioarteko publikoa jasotzeko
www.busturialdeaurdaibai.com gehien bilatzen diren hitzak ez daude
eskualdeko turismoari lotuta.
Google Analyticsek emandako datuen arabera, 2010eko ekainetik 2011ko
ekainera, lehen sarrera laugarren postuan dago.
“Urdaibai Turismo”, 439 sarrera (%2,74).
Gainera, esan den moduan, “Urdaibai” da hitz gakorik popularrena web
honetan ineteresa agertzen duten internauten artean (%11,46) ondoren,
“Busturialdea” eta “Busturialdea Urdaibai”.

Bestalde www.busturialdeaurdaibai.com agertzen diren hitz gakoak dira:
•

Busturialdea‐Urdaibai,Busturialdea, Urdaibai, bitxi naturala,
Euskal Herria
• Busturialdea, Bizkaiko lurralde historikoaren bihotzean
kokatuta, Bizkaiko bitxi naturelatako bat da. Etorri
Busturialdea‐Urdaibara, leku magikora, Euskadiko espazio
kultural, natural eta aisialdirako ezin hobera.
Hitz gako hauetako batzuk ez daude eskualdearekin zuzenean erlazionatuta edo
ez daude bilaketa logiko baten barruan. Ad: Bitxi naturala, Bizkaia. Hau da,
baten batek eskualdeari buruzko informazioa bilatu nahi badu, ez du “bitxi
naturala” sartzen bilatzaileetan, hitz hurbilagoak naizik, eskualde hitzari eta
bere elementuei esaterako.
Hitz gakoen definizoa egin beharko litzateke Interneten bilaketa eraginkorra
izateko eta on line bilatzaileetan kokapena hobetzeko.

Ondoren aztertzen ari garen web orriaren hitz gakoen koadro bat zehazten da:

Iturria: Google Analytics, 2010eko ekaina 2011ko ekaina
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2010eko ekainetik 2011 abendua bitarteko tartea hartzen bada kontuan, lehen
30 hitz gakoetatik, 8 baino ez daude turismoarekin erlazionatuak (%26,7).
Aurreko taulan bezalaxe, turismoarekin zer ikusia duen lehen sarrera 4. postuan
dago, “Urdaibai Turismo”, 810 sarrera ditu.
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Komunikazio eta Marketinaren
azterketa

abuztua) aztertu diren urte bietan (2010, 2011) Datuak bat datoz eskualdean
turista kopuru handiagoa izaten baita. Urritik aurrera, ostera, internauten
interesa murrizu egiten da eta eskualdean urtaroek badutela zer ikusia agerian
dago.

Alor turistikotik at, eskualdeko herrien festak dira hitzik bilatuenak, Gernika
(337 bista), Mundaka (92 bisita) eta Bermeo (184 bisita Bermeoko jai eta
Madalenetakoak gehituta) 14. postuan, www.busturialdeaurdaibai.com
webaren url dago, 16 bisitarekin, beraz ez da ohiko sarrera bidea. Gainera,
datuak helbide hori populazioarengana hurbiltzeko egin beharreko komunikazio
aren gaineko urratsak ematen dizkigu.

Iturria: LGE

Web‐ari
LGE
datuen
webean
kopururik
udan
(ekaina,

Zenb.
HItzak
1 Urdaibai
2 busturialdea
3 urdaibai turismo
4 busturialdea urdaibai
5 busturialdeaurdaibai.com
6 Urdaibai ibilbideak
7 busturialdeaurdaibai.com
8 turismo urdaibai
9 Gernikako jaiak 2011
10 kebab bermeo
11 Gernikako jaiak 2011
12 Ibilaldiak Urdaibain
13 kebab gernika
14 www.busturialdeaurdaibai.com
15 urremendi
16 madalenak 2011
17 busturialdeko etxeak
18 Mundakako jaiak 2011
19 Busturialdeko Patzuergoa
20 bermeoko jaiak 2010
21 turismo bizkaia
22 Busturialdeko patzuergoa
23 antzoras
24 Mundakako jaiak 2011
25 Turismoa Urdaibain
26 busturialdea -urdaibai
27 Urriko azken astelehena
28 Urdaibai paseoak
29 ibarrangelua
30 urdaibai ibilbideak

Bisitak
3.092
1.733
810
740
293
283
257
232
197
167
140
133
128
116
114
103
93
92
82
81
78
77
73
73
73
67
66
64
63
57

Urremendi

bisitak:
Urremendin
arabera,
bisita
handiena
ematen da,
uztaila,

Iturria: LGE Urremendi
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Komunikazio eta Marketinaren
azterketa

Bisiten jatorria:

Bi aukeren artean dago kontua:: Urdaibai eta Busturialdea Urdaibai.

www.busturialdeaurdaibai.com izaten dituen bisita gehienak Espainiarrenak
dira (%78,14), Frantzia eta Erresuma Batuak ondoren.

Komunikazio turistikorako elementu honen kokapenean honako hauek izan
behar dira kontuan:

Datuok bat datoz eskualdean izaten diren bisita fisikoekin eta ingelesentzat web
orrialde bat izatearena indartu egiten du, zerbitzua emateko helburu den
publiko oingelesari..



Populazioaren eta merkatu turistikoaren onarpena



Produktuen aplikazioetan jomugaren marka identifikatu eta
egokitzea.

Ondoren ereduen taula:



Sarean popularizatzea



Kokapenean izandako inbertsioa eta ibilbidea



Marketing estrategiekin egokitasuna

Bisitak

Orrialdeak/bisitak Egotaldiaren
batez bestekoa

Bisita
berrien portzentajea

Errebote
portzentajea

Herrialdea/lurraldea
Guztiaren urteko portzentajea

lekuaren batez bestekoa

Kontzeptu bien popularitateari dagokionean, Interneteko bilatzaileen datuak
izaten badira kontuan, emaitzak honako hauek dira:


Urdaibai: sarean 1.080.000 emaitza inguru ditu..(Googlek
emandako datuak).



Busturialdea: sarean 677.000 emaitza inguru ditu. (Googlek
emandako datuak)



Busturialdea Urdaibai: sarean 323.000 emaitza ditu. (Googlek
emandako datuak)

Informazio honen arabera, aztertutako 3 aukeren artean, Urdaibai da
ezagunena eta bilatuena Eta gainera, on lineko bilatzaileen artean ondoen
kokatuta dagoena ere bai.
Aukeratuko den marka turistikoa eskuadea sustatzeko eta barneko eta kanpoko
merkatuetan kokatzeko, komerzializazio turistikoaren irizpideak izan behar ditu
eta momentuan dituen sinergia eta abantailak aprobetxatu kontsumitzailearen
aurrean indartzen jarraitzeko.
Iturria: Google Analytics, 2010eko ekaina‐2011ko ekaina

Busturialdea Urdaibai. Marka turistikoa
Eskualdea kokatu, sustatu eta turistikoki komertzializatzeko markarik egokiena
aukeratzeko iritzi ezberdinak daude.

1.4.2.

Sustapen jarduerak eskualdean

Eskualdean hainbat sustapen jarduera burutzen dute turismo bulegoek,
elkarteek eta LGE Urremendik . Batzuetan udalerrian bertan izaten dute eragina
Bermeo edo Gernikaren kasuan bezala, eta beste batzuetan eskualde osoan,
Nekatur, Turdaibai edo LGE Urremendi.
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Urremendi da eskualdearen sustapenaren buru hainbat jardueraren bidez.
Jasotako datuen arabera, Busturialdea Urdaibain izan diren sustapen jarduerak
honako hauek izan dira:
LGE Urremendi






Material turistikoa sortzea :
o

Eskualdeko liburuxka turistikoa 5 hizkuntzatan

o

Eskualdeko planoa

o

BTT ftxak

o

Ibilbideen liburuxka

o

Behatokien liburuxka

o

Enkarte liburuxka

o

Biosfera Erreserbaren liburuxka

o

Olana, biniloak, roll ups, pankartak, sustapen kartelak egitea

o

Logo konbinatudun paperak sortzea

o

Sustapen bideoa, sustapen spota

o

Irratiko kuinak.

o

Web orrialdea eguneratu eta mantendu.
Busturialdea‐Urdaibai marka eta irudi turistikoa sortzea,
markaren ezarpenak, markaren sustapena material turistiko
guztietan
Markaren merchandising
turistikoa digitalizatzea

Komunikazio eta Marketinaren
azterketa



Eskualdearen sustapena kirol ekitaldien bidez, BTT martxa, Duatlon
Gernika, Urdaibai Ikurrina, Enduro Txapelketa, Arratzu‐Urdaibai mendi
martxa, Kayak Urdaibai, konzentrazioa …



Mailez eta postaz informazioa bidaltzea



Prentsa harrera, País Aguilar gidak.



Basquetourreko marketing sailerako turismo gida zenbaitzuen
zuzenketa.



Igurtzi eta irabazi kanpaina udazken‐neguan



Igurtzi eta irabazi kanpaina udaberria, uda.



Outlet udazkena negua



Outlet udaberria uda



Gabonetako kanpaina, kale animazioa eta zenbait zozketa



Eskaintza katalogoa hiruhilabetero



Tarjeta Gernika txartela erabiltzea: zuzeneko sariak hilero eta puntuak
batzea katalogo bati atxikitako sariak lortzeko.



Gernikako pintxo txapelketa.

Turismo aktibo elkartea

Marka turistikoa:

o

EGOERAREN AZTERKETA

Gernikako merkatari elkartea:

Bestelako sustapen euskarriak:

o

ORRIALDEA 38 DE 60

piezak sortzea eta informazio



Zugastieta (Aste Santua), Ea eta Gazteluatxeko Donienen (udan)
turismo bulegoak zabaltzea



Publierreportaiak eta iragarkiak komunikabideetan



Azoketara joatea



Turismo Aktivoaren gida editatu eta zabaltzea



On Line eta Sare sozialetan Marketing kanpainak



Azoketan eta Workshop parte hartzea.



Erakundeekin prte hartzea.

Nekatur


Hello Urdaibairekin kontaktua, pakete turistikoak sortzeko: txakoli
upaletegiak (Berroja Muxikan), Jarduerak Urdaibain, beleontzian
ibilbideak, itsasadarretik, kanoa, kayak, surf…
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Ekitaldiak eskualdean prentsarentzat, publikoarentzat eta sektoreko
enpresentzat.



Prentsa bidaiak



Telebistako programak



Ekitaldien aitzindaria



Sare sozialetan sustapen kanpainak




Komunikazio eta Marketinaren
azterketa

5.000 lagun inguruk erabili izan dute zerbitzua 2007tik 2011ra (1200
lagun 2011n, 50 bat talde) Gaur geun 6 bisita mota daude, hiru azken 3
urteetan sortu eta hobetu dira. Bisita gidatuaren prezioa 2.33€koa da
12 urtetik gorakoentzat.

Turdaibai


EGOERAREN AZTERKETA



Gernika bizipenak (glosarioa euskaraz, itsasgarriak diplomak),).
2010eko irailean diseinatu ziren udalerriaren bizzipenak eta 4
Euskadiko 20 Top esperientzien barruan sartuko dira.
o

Gernika, Euskadiko sustraiak (nagusi eta familientzat, 2011n
gaur arte 10 esperientzia burutu dira)

Zozketa eta lehiaketak.

o

Txakolia aparteko ardoa (Itsasmendi Bodega).

Azoka turistikoetan parte hartzea

o

Pintxo jaten (Gernikako astelehena).



Prensa oharrak

o



Urdaibai Biosfera Erreserba izendatu izanaren 25. urteurren ekitaldia

Tradizioen eskola (munduko txapeldun batek zesta punta
eskolak )


Mendatako TB


Kultura eta Kirola, Martxa eta Mendi Maratoia, Mendata Ezagutuz,
iraileko lehen igandean ia mila partaide izaten ditu urtero. Euskadiko
ibilbideetan sartzeko aukera aztertzen dabiltza.



Nekazal Azoka, irailaren bigarren igandean, Euskal oiloa monografikoa
izaten du sustapen gune.



Udal aterpetxea, Artape Aterpetxea , Informaziogunea eta Idatze Etxea
eskualdearen sustapenerako erabiltzea



Euskal Jaia irailaren amaieran, antzinako Euskal Ezkontzaren
antzezlanarekin.Eskualde mailan, Gernikan . egiten da Euskal ezkontza
urriko lehen zapatuan.

Txartel bakarra
Bono pintxo 2008 promozioa: saldutako txartel bakar bakoitzeko
pintxo bat dohain udalerriko establimenduetan.



Pintxoaren ibilbidea
2010ean ipini zen martxan zerbitzu berri hau eta 8.80€an 8 pintxo jan
zitezkeen. Turismo bulegoan saltzen da bonoa eta 2010eko maiatzetik
hona 614 bono saldu dira.



Jomugaren sustapenerako estrategia berria: manera onen programan
parte hartu zuten establezimenduen diskriminazio positiboa egitea,
egingo den webean eta liburuxkan euren fitxari leku gehiago emanda.
Formakuntza hobetzen dutenei lanak ematearen aldeko apostua.

Bestelako ekimenak:
Bermeoko TB


Urremendi eta Bizkaia Costa Vascaren eskuetan utzi dute jomuga
turistikoaren sustapena baliabide ekonomiko ezagatik.



Maiatzean pintxo txapelketa

Jarduera hauez gain, Eusko Jaurlatritzak Eusko Trenekin lankidetzan “Urdaibai
Trenean” ekimena ipini du martxan, Gernika eta Bermeo lotzen dituen ekimena
da, ibilbidean ingurumenari errespetua izan zaio, trena erabilita, garraiobide
iraunkorra da eta Urdaibai garatzeko aukerak sortu dira..
Trenak populazioa eta turista bera eskualdeko hainbat lekutara eramaten ditu:

Gernikako TB


Biista gidatuak, materiala; (itsasgarriak, kopiak, argazkiak)

Gernika, Institutoa (Gernika). Foru, Kristobal Deuna (Busturia), Axpe (Busturia),
Itsasbegi (Busturia), Mundaka eta Bermeora.
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Biosfera Erreserbatik ibilbidea, bisitari sustrai, ohitura eta errealitateaz
jabetzeko eta murgiltzeko.
Jarduera sustatzeko, jarduerari buruzko informazio guztiarekin liburuxka atera
da euskaraz eta gazteleraz.
Ikus:http://www.euskotren.es/sites/www2.euskotren.es/files/docs/URDAIBAI%
20EN%20TREN.pdf

Sustapen liburuxka “Urdaibai Trenean”.
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Turismo Iraunkorrerako Gutun
Europarra

DOKUMENTAZIO LAGUNGARRIA

Turismo Iraunkorrerako Gutun Europarrak babesguneen ardura duten
erakundeen eta turismo arloko profesionalen borondatea islatzen du garapen
iraunkorraren printzipioak betetzen dituen turismoa sortzeko.

2.1. Turismo Iraunkorrerako Gutun Europarra

Gutuna sinatzen dutenek herri estrategia erabili beharko dute, edozein garapen
modu, ekipamendu edo jarduera turistiko lez definitzen den turismo
iraunkorraren alde, epe luzera baliabide naturalak, kulturalak eta sozialak
mantendu eta errespetatu eta era baikorrean eta orekatuan garapen
ekonomikoa lortzeko; eta babesguneetan, bizi, lan egin edo egonaldia egiten
dutenen bizitzaren osotasunean laguntzeko.

2.

SARRERA

Turismo Iraunkorrarerako Gutun Europarra munduko eta Europako
lehentasunetan Agenda 21ean adierazten diren gomendioei atxikitzen zaie,
1992an Rion burutu zen Lurraren Gailurrean, eta garapen jasangarrirako
jarduera komunitarioen V. programak ezarri dituztenei, alegia.
Gutuna babesguneetako ordezkari europarrek, sektore turistikokoak eta euren
laguntzaileek, sortu dute. Lehendabiziko hausnarketa baten jarraipena da,
1991n hasi zuen Europarc Federazioak eta, Loving them to death? 1.txostena
atera zuen.

Holako turismo mota martxan jartzeak hausnarketa adostu globala eskatzen du
eta jarduera turistikoaren eta lurraldeko gainerako sektoreen interakzio
baikorra.

Gutuna
Naturaren kontsebaziorako Nazioarteko Batzordearen (UICN).
“bizitzarako parkeak” programaren lehentasunetako bat da . Gainera, Turismo
Iraunkorrerako Gutun Europarreko printzipioak betetzen ditu.

Aken finean, turismo iraunkorrak Europako bezero berrien espektatibak bete
gura ditu, bidaiari beste zentzu bat ipinita: jendea, lekuak ezagutu eta
deskubritzeko denbora izatea, beti ere topaketaz aberasteko norbere aldetik
zeozer ipinita.

Garapen iraunkorra kontzeptua ezartzea

Babesguneei eta parte hartzaileei turismo iraunkorrrerako garapen programa
definitzen lagundu.

Gutun honek garapen iraunkorra kontzeptua ezartzen laguntzen du, hau da,
egungo belaunaldiei mesede egiten diena etorkizuneko belaunaldiak kaltetu
gabe.
Baliabideak etorkizuneko belaunaldientzat kontserbatzea dakar garapenak,
garapen ekonomiko bideragarria eta gizarte garapen orekatua.
GUTUNA
Garapen iraunkorraren printzipioak betetzen dituen turismoa garatzea

6

Loving them to death? Frantsera itzulia Passion fatale .Federación Europarc
argitaratua- Kröllstrasse 5, D-94481 Grafenau, Bundesrepublik Deutschland. Tel 49 85 52 9
61 00. Email:europarc@t-online.de

Gutunari atxikitzea urte askotarako garapen turistiko iraunkorrerako estrategia
izan behar du eta lurralde eta sinatu duten enpresentzako eta enpresengatiko
jarduera programa izan. Agiri metodologikoek lagundu ahal diete sinatzaileei
garapen iraunkorraren printzipioak ezartzen.
Hurbilketa estrategikoaren aukeraketa
Gutunari atxikitxeak garapen turistiko iraunkorraren hurbilketa estrategikoa
errespetatzea suposatzen du.Diagnostikoa egin, parte hartzaileak kontsultatu
eta inplikarazi, helburu estartegikoak finkatu, beharrezko baliabideak eman,
jarduera programa burutu eta emaitzak ebaluatzea esan nahi du.
Babesgunearentzat lurraldearen beharrizenen diagnostikoa burutzea izango da
(arazoak eta aukerak) parte hartzaileek burutu eta onartutakoa.
Hurbilketaren azken helburua lurraldean norabide turistikorik egokiena
definitzea da.
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Enpresa turistikoarentzat, dignostikoak jarduera aztertzen du, hau da,
eskaintzaren eta bisitarien nahiak eta herriko ondareari balorea emateko hartu
beharreko neurriak.Ingurumena eta enpresen kudeaketan garapen iraunkorra
kontuan izatea ere esan nahi du.
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Bidai‐antolatzaileak edo babesguneetako bidaietan espezializatuak,
eskaintzan garapen iraukorrerako printzipioak dituen enpresa
arduraduna atxikitzea indartuz.
Babesgunearen estrategia sustatzen duen erakundearekin eta herriko
hornitzaile turistikoekin lankidetzan egingo du lan.

Bidaia agentziarentzat, hurbilketa eskaintza eta inguruko helburuen arteko
bateragarritasuna aztertzea izango da.
Bisitari kopuruak ez ditu suntsitu behar turisten gozamenerako ondare
baliabideak.

Turismoaren oinarrizko arauak errespetatzea
Gutuna sinatzen duten guztiek turismoaren oinarrizko arauak errespetatzera
konprometitzen dira. Esaterako:

Turismo iraunkorraren etika onartzeko konpromisoa
Gutuna sinatzen dutenek turismo iraunkorraren etika onartzen dute. Ondarea
baloratzeko eta babesteko turismoa laguntzeko lan egitera konprometitzen
dira. Etikak harrera politikan ere izango du zer ikusia, babesguneetara publiko
guztiak sartzea lagunduta, batez ere ikasleak, gazteak, nagusiak eta ezinduak.

‐ Merkataritza arauak(bitartekarien komisio eta ezarritako kupoak
errespetatuta)
‐ Lehiakortasun teknikoa
‐ Kalitatea eta informazio azkartasuna
‐ Turismoaren eskubidearen errespetua
‐ Ekimen pribatua nahiago izatea

Lankidetza sustatzen
Gutunari atxikitzeak lankidetza printzipioan oinarrituriko lan metodoa onarztea
esan nahi du. Garapen turistiko iraunkorrerako programa martxan ipini eta
definizio fase guztietan agertzen da.Kontraktualizazio eta lankidetza sakona eta
zintzoa izango da babesgunearen ardura duen erakundearen, bidaia
hornitzailearen (tour operators) eta gainerako aktore sozialen artean.
Gutuna lankidetza lana martxan ipintzeko tresna bat da. Ardura konpartitua
ahalbideratzen du eta bakarkako zein taldeko konpromisoak deskribatzen ditu.
•

•

Babesgunea, legez babestutako gunearen kudeaketa planean
arduradunen
parte hartzea sustatuz, Gutunaren esparruan
babesguneak proposatutako estrategia, enpresa turistikoaren
ordezkarien, gainerako alor ekonomikoen eta herriko jendearen
artean lankidetzan burutu behar da. Estrategia, turismo iraunkorraren
garapenean herriko kolaboratzaileekin sinatutako akordioetan islatu
behar da.
Enpresa turistikoa babesgunean kokatua, enpresaren zuzendaria
atxikitzea indartuz, hausnarketan eta garapen turistiko iraunkorraren
printzipioen ezarpenean babesguneaz lankidetzan.

TURISMO IRAUNKORRA BABESGUNERAKO
Turismoa bide aparta da publikoa ingurumenarekiko begiruneaz
sentsibilizatzeko. Ohiko jarduera eta bizi kalitatea hobetzeko laguntza handia
da. Babesguneen eskabide espezifikoei zein europako turisteenei erantzuteko,
ezinbestekoa da ondarea kontserbatzea.
Gutunari atxikita, babesguneak garapen iraunkorraren printzipioekin bat
datorren garapen turistikoa erabiltzea aukeratzen du.Lurraldean burutuko diren
jardueren koherentzian eta inguruko kudeaketaren epe luzeko ikuspegia
kontuan izaten lagunduko du.
Ekintza eta ardura adostuari ematen dio lehentasuna ingurumena babesteko
eraginkortasuna hobetzeko.
Babesgunerako abantailak
Gutuna sinatu duen babesguneak,
• Lurralde gorena izago da Europan, turismo iraunkorrean .
• Turismo iraunkorrerako helburu handiak zehaztea
• Parte hartzaileekin lan hobea burutzea;
• Bere politikan turismo profesionalak gehiago inplikatzea
• Lurraldean turismoa garatzeko eragina
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• Bisitarien sentsibilizazioa indartu
• Lurraldean ingurumenaz begirunetsua
izango den garapen
sozioekonomikoarako lagundu
• Benetako produktu turistikoak sortu, kalitatzekoak eta ingurumenari
errespetua diotenak.
• Lurraldean burutzen den politika turistikoaren jarraipena eta
ebaluazioa burutzeko kontrol tresna izan.
• Jendeari eta finantziatzen dutenei eurengan sinestea indartu
Babesgunearen kudeaketaren ardura duen erakundearen konpromisoak
Printzipioak
1. Gutunean adierazitako garapen iraunkorraren printzipioak
errespetatu eta onartu, herrira egokituz.
Helburuak
2. Epe laburrerako estrategia burutu (5 urte) lurraldean garapen
turistiko iraunkorraren aldeko
Estrategiak eskaintza turistikoaren kalitatea hobetuko du lurraldeko garapen
iraunkorreko helburuak kontuan hartuz. Denboran eta espazioan, emandako
baliabideetan, funtzioen banaketan erabiliko diren jarraipen metodoetan
(prozesuak eta adierazleak) lehentasunak markatzen ditu.Estrategiak ingurune
natural, kultural, ekonomiko eta gizatiarrean integratzea bermatzen du eta
garapenaren koherentzia espazioan eta denboran.
Estrategiak honako hauetan lortu beharreko helburuak zehazten ditu:
• Ondarearen babesa eta balorea ematea
• Garapen ekonomiko eta soziala
• Herritarren bizi kalitatea hobetu eta kontserbatzea
• Eskaintzaren maiztasun eta kalitatea hobetzearen kontrola
Garapen turistiko iraunkorra martxan ipintzeko, babesguneak kontsulta publiko
saioak burutuko ditu. Babesgunea foro etengabea izango da parte diren guztiek
batzeko. Azkenik, turismoaren profesional eta gainerako aktore guztien artean
sarea osatuko da eta turismoa lurraldeko bizimoduan hobeto integratuko da eta
herriko aktore guztiek garapen iraunkorraren helburuak kontuan hartzeko
balioko du.
Urte askotarako jarduera programa

ORRIALDEA 43 DE 60

DOKUMENTAZIO LAGUNGARRIA

Turismo Iraunkorrerako Gutun
Europarra

1. Estrategia jarduera programa baten bidez ezagutaraztea
Estrategiak zehazten dituen helburuak lortzeko burututako ekintzak eta egiteko
daudenak zehazten ditu programak, baina ondoko gaietan parte hartzaileen
konpromisoa beharrezko du:
Eskaintza turistikoaren kalitatea hobetzeko
Europako bezeroen nahiak asetzeko, babesguneak eta bere elkartuek
lurraldeko eskaintza turistikoaren kalitatea hobetzeko programa
ipiniko dute martxan;marketing hurbilketan oinarrituko da.
•

Bezeroak ezagutzea
Beharrezkoa da marketing hurbilketa izatea izan zitezkeen bezero eta
bisitarien kalitate eta ingurumenari dagokionez nahiak eta exigentzia
hobeto ezagutzeko eta eskaintza eskabideari hobeto egokitzeko.
Produktuek eta jarduera turistikoek merkatu zehatzetarako pentsatuko
dira eta babeserako helburuen arabera.

•

Kalitatearen kudeaketa
Babesguneak arlo guztietako kalitatea bilatuko du: bisitarien zentroak,
ekipamendu eta instalazio turistikoak, bisitariei eskainitako zerbitzuak,
produktu tursitikoak, sustapena eta komerzializazioa eta saldu osteko
zerbitzua.

•

Merkatu berriak identifikatzea
Babesguneak ingurumenaren kalitateaz sentsibilizatutako bezero
berriak bilatuko ditu. Gainera, eskaintza turistikoetatik kanpo geratzen
diren bezeroak ere kontuan iznago ditu, ezinduak, gaixoak, gazteak
diru gutxi dutenak, esaterako. Bisitarien harreran ez da inongo
elitismorik izango.

•

Eskaintza turistiko berezia sortzea
Ondarea deskubritzen eta interpretatzen lagunduko duten produktu
eta jarduera turistikoak sustatuko ditu babesguneak. Benetako eta
kalitatezko produktuak izango dira eta “babesgunei” atxikitako
prestazioak izango dituzte.

•

Bisiariak sentsibilizatzea
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Heziketa eta interpretazioa
Ingurumen heziketa eta ondarearen interpretazioa izango dira
lehentasuna dutenak lurraldearen turismo politikan. Ondareaz eta
ingurumenaz zer ikusia duten jarduerak eta ekipamenduak
proposatuko zaizkie bisitariei, herrikoei eta batez ere gazteei eta
ikasleei. Era berean, babesguneak jardueren eduki pedagogikoa
sortzen lagunduko die operatzaile turistikoei.

•

Publikoari informazioa
Bisitariei eta herritarrei kalitatezko informazioa eta errez heltzekoa
emango zaie eskaintza turistikoaren, ingurune naturalen aberastasun
etaapurkortasunaz, ondarearen kontserbazioaz eta garapen
iraunkorraz informatuko da publikoa. Azkenik, babesguneak bezeroei
emateko infomazio materiala, operatzaile turistikoei ematea ziurtatuko
du (liburuxkak, mapak…).

•

Marketinga eta sustapen iraunkorra
Sustapen eta salmenta jarduerek babesgunean inguruaren baloreez
eta turismo iraunkorraren printzipioez bisitariak sentsibilizatzen
lagunduko dute. Denboran eta espazioan bisitarien kudeaketan ere
bai.

•

•

Formakuntza
Formakuntza ezinbesteko tresna da lurraldean garapen turistiko
iraunkorrerako estrategia martxan ipintzeko. Babesguneko tekniko,
kolaboratzaile eta operatzaile turistikoentzat, turismo iraunkorrari eta
garapen iraunkorrari buruzko formakuntza programak antolatuko dira.
Babesgunea operatzaile turistikoei zuzendutako herriko ondareari
buruzko seminarioak antolatzera konprometituko da. Inguruko
formakuntza beharren azterketaren ondorioak izango dira
seminarioak.
Bertako herritarren bizi kalitatea hobetzea eta mantentzea
Bisitarien eta herritarren arteko harremanen kalitatea mantentzeko,
herritarren bizi kalitatea hobetzeak izango du lehentasuna. Horrela
bada, babesguneak erabakietan parte hartzen lagunduko die,herrian
lana sustatzen eta herritarren eta turisten arteko harremanak eta
trukeak sustatzen.Heritarrentzako alokairuak mantentzeak eta zerbitzu
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publikoei turismoak laguntzeak. ere lehentasuna izango dute. Gainera,
babesguneak aldika bidai‐antolatzaile turistikoei jardueren eta
inguruko ekitaldien berri emango die, batez ere babesgune naturalean
antolatzen direnenak.
•

Ondare natural, kultural eta historikoari balorea eman eta babestu.

•

Harrera ahalmenari errespetua
Lurraldean neurri zehatzak hartuko dira garapen turistikoa
mantentzeko harrera ahalmenaren mugak eta aldaketa onargarri eta
arrazoituak ingurune natural, kultural eta gizatiarra kontuan izanda,.
Babesguneak berak aholkatuko ditu bidai‐antolatzaile turistikoak babes
helburuekin bateragarriak diren jarduera berriak sortzeko. Gune
batzuk hauskorrak dira eta ezin izango zaizkio publikoari zabaldu.

•

Ondareari balorea ematea
Lurraldeko garapen turistikoa ondare natural, kultural eta historikoari
balorea ematean datza.neurriak, ekipamenduka et a jarduerak ezarriko
dira publikoaren sarbideak eta ondarearekiko jarduera hobetzeko.

•

Baliabide naturalak kontserbatzea
Luraldearen, ur eta energia kudeaketa pogramak jarriko dira martxan
herriko elkarteekin lankidetzan. Kontsumoaren murrizketa, energia
berriztagarriak sustatzea eta baliabideen kudeaketan eta hondakinen
tratamenduan teknologia berritzaileak erabiltzeari emango zaio
lehentasuna. Era berean, babesguneak egurats kutsadura, urarena eta
lurrarena murrizteko jarduerak burutuko ditu.

•

Ondarearen amntenimenduan turismoaren laguntza
Garapen turistikoak kontserbazio, mantenimendu eta ondare natural,
kultural eta historikoari balorea emateko sistemak zehaztuko
dira.Harpidetza boluntariorako programa ezartzea sustatuko da,
bisitariak, enpresa turistikoak eta misio horretan parte hartzen duten
gainerako erakundeek parte har dezaten.

•

Garapen ekonomiko eta soziala

Busturialdea Urdaibaiko Turismoaren Plan Estrategikoa

2

URREMENDI LANDA GARAPEN ELKARTEA

BEINKE & EZCARAY CONSULTORES
•

DOkUMENTOAREN DATA: ABEND2011

1.0 BERTSIOA/ ERANSKINAK

Herriko ekonomia laguntzea
Babesguneak hartzen dituen konpromisuekin herriko ekonomiaren
alorrak batzeko ekimenak sustatuko ditu, turismoak eragin baikorra
sor dezan. Helburu horrekin, babesguneak ingurumenaren kalitatea
errespetatuko duten bertako prouktuak eta zerbitzuak banatzeko
zirkuitua antolatzen lagunduko du.

•

Lan aukera berriak garatzea
Babesgunea turismoan lan era berriak sustatzen ahaleginduko da.
Plurijarduera eta integrazio soziala bideratuko ditu lanaren eta
formakuntzaren bidez, lehentasuna emakumeei, ekonomia arazoak
dituztenei eta ezinduei emango zaie.

•

Maiztasun turistikoaren kontrola

•

Bisitari fluxua ezagutzea
Bisitari kopuruaren azterketa eta jarraipen neurriak ezarriko dira
gunean eta denboran bisitarien kudeaketa metodoak egokitzeko.

•

Bisitari fluxua kanalizatzea
Ekipamendu turistikoen kokapenak, interpretazio ibilbideen
antolaketak ea bisitarientzako informazioak bisitari fluxua bideratzen
lagunduko dute, ingurune naturala, kulturala eta gizatiarra
kontserbatzea eta bisitarien esperientziaren kalitatea bermatzeko.
Horrela, jarduera turistikoaren eragin ekonomikoa gehituko dute
lurraldean eta urtarotasunaren arazoak murriztuko dira.

•

Trafikoaren kontrola
Garraio publikoak erabiltzea sustatzeko jarduerak burutuko dira, bai
diren
babesgunean
sartzeko
baita
barruan
egingo
desplazamenduetarako ere. Ibilgailu partikularren zirkulazioa
murriztea izango da lehentasuna eta bizikletaz edo oinez ibiltzea
sustatzea.

•

Ekipamendu turistikoen integrazioa eta kudeaketa
Eraikitako ondare berriztea eraikuntza berriak eraikitzearen gainetik
egongo da. Baldintza‐agiriak egingo dira harrera ekipamenduaren
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kudeaketa egokia eta sorpen egokia bermatzeko. Bertako materialak
erabiltzea eta tradizio arkitektonikoak errespetatzeak izango du
lehentasuna.
2. Proiektua balioestea
Babesguneak, garapen turistiko iraunkorrerako estrategia eta jarduera
programa, Ebaluazio Batzorde europarrari emango dizkio, proiektuaren
kalitatea zehaztu dezan. Turismo iraunkorrean aditu den baten bisita ere izango
du proiektuaren kalitatea eta inguruko konpromisuak ebaluatzeko.
Estrategiak eta jarduera programak Gutunaren baldintzak bete beharko dituzte
baita diagnostikoaren ondorioztatu diren lurraldearen betebeharrak ere.
Babesguneetan Turismo iraunkorrerako Gutun europarrak dituen ereduetan
aurkeztuko dira. Babesguneko konpromisoaren kontratua babesguneko
erakunde arduradunaren eta Europako ebaluazio batzordeak sinatuko dituzte.
3. Estrategiaren emaitzak ebaluatzea
Babesguneak estrategiaren jarraipena eta ebaluazioa burutuko ditu. Bost urteko
epean Europako ebaluazio batzordeari ebaluazio txostena emango dio
estrategiaren emaitzekin eta turismo iraunkorrarean aditua den baten bisita
izango du jarduerak eta ezarritako helburuak betetzeko burututako ahaleginak
ebaluatzeko bertatik bertara.
4 . Gutunari atxikimendua berriztu
Gutunaren atxikimendua berriztea lehen atxikimenduaren bezalakoa da.
BABESGUNEETAN KOKATUTAKO ENPRESENTZAKO TURISMO IRAUNKORRA
Europako kontsumitzaileak gero eta exijenteagoak dira benekotasuna, bisitetan
jasotako tratua eta ingurumen begiruneari dagokionez.Euren espektatibak are
exijenteagoak dira babesguneetako turismoa denean.
Eskabidea asetzeko, turismo bidai‐antolatzaileek ondare naturala eta kulturala
mantentzearen garrantzia onartzen dute, baita herritarrek harrera abegitsua
ematea ere.
Babesguneetan turismo jasangarriaren Europako gutunari atxikitzean
babesgunea kudeatzeaz arduratzen den erakundearekin elkarlan estuan lan
egiteko eta ingurune naturalean bere jarduerak ahalik eta eraginik txikiena
izaten konpromisoa hartzen du.
Era berean, lurraldearen garapen ekonomiko eta soziala eta bizi kalitatea
hobetzera zuzenduko du jarduera.
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Zeintzuk dira etekinak enpresa turistikoarentzat?
Gutuna sinatzen duen enpresari ekarriko diona zera da:
• Europa mailan izena izatea
• Komertzio aukera berriak garatzea:
‐ Babesguneek erakarritako bezeroengana joz
‐ Ingurunea ezagutzeko eskaintza zabalduta
‐ Denboralditik kanpoko eskaintza sortuta
‐ Eskualdeko aktore ekonomikoekin elkarte komertziala sortuta
‐ Babesgunean turismo maiztasuna eta egungo eta eta etorkizuneko
bezeroen nahiak ezagututa (datu estatistikoak martxan ipinita)
• Eskaintza turistikoaren kalitatea indartzea:
‐ Lurraldean turismoaren antolaketa hobearen bidez
‐ Babesguneari buruzko kalitatezko informazioa emanda.
• Gastuak murriztea:
‐ Uraren, energiaren eta baliabideen kontsumoaren kudeaketa
hobearekin . Inguruko produktuak erosi eta erabilita
‐ Ingurumen kudeaketarako metodoak ezartzeko laguntza eta
aholkularitza emanda
Enpresa turistikoaren arduradunaren konpromisoa
Printzipioak
1.Gutun honetan azaltzen diren garapen iraunkorraren printzipioak
errespetatu eta onartzea bere jardueretara egokituta
Metodoa
2. Epe laburreko estrategia zehaztea (3 urte) babesguneko kudeaketaren
ardura duen erakundearekin elkarlan estuan, lurraldean garapen turistiko
iraunkorra garatzen laguntzeko.
Enpresak bere jardueren diagnostikoa burutuko du babesgunean
babesgunearen helburuekin koherentea izango den estrategia aztertu eta
zehazteko. Estrategia honek balorea ematen dio ingurumenaren
errespetuarekiko konpromisoari, lurraldearen garapen ekonomiko eta sozialari,
bizi kalitatea kontserbatzeari eta bisitarien asetasunari.
Garapen turistiko iraunkorra martxan ipintzen laguntzeko, enpresak herriko
beste eragileekinko lankidetzetza indartuko du (gainerako sektore ekonomikoen
ordezkariak,herriko agintariak eta heritarrak).
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Gutunera atxikitzen diren beste enpresa guztiekin elkartuko da sustapen
programak batera ateratzeko edo bezeroei informazioa errazteko. Estrategia
hau bere eskaintzaren sustapenerako elementua izango da.
Urte askotarako jarduera programa
3.Jarduera programa baten bidez aurkeztea estrategia
Jarduera programa, sinatzen duen enpresarena bereziki, ondoren aipatuko
diren gaietan ezarri edo ezarriko diren neurriak zehaztuko ditu.
• Eskaintza turistikoaren hobekuntza
Europako bezeroen espektatibei erantzuteko enpresa turistikoak
eskaintzen kalitatearen kudeaketa eramango du.
Kudeaketa marketing alorretik aztertuko da.
• Bezeroak ezagutzea
Enpresak marketinga landuko du bezero errealen zein alegiazkoen
nahiak eta espekatibak ezagutzeko eta eskaintza eskabide horretara
egokitzeko.Jomugaren bezeroei buruzko ikerketetan parte hartuko
du. Bere produktu eta jarduera turistikoak merkatu zehatzetara eta
ingurumena babesteko helburuen arabera zuzenduko dira.
• Kalitatezko kudeaketa
Enpresak bere jarduera guztietan kalitatezko kudeaketa burutuko
du: harrera, zerbitzuak, ekipamenduak, instalazioak, produktuak,
eskaintza, merkataritza eta saldu osteko zerbitzua.
• Merkatu berriak identifikatzea
Enpresak bezero berriak lortuko ditu, babesgunearen kalitatearekin
sentsibilizatuak. Hainbatetan eskaintza turistikoek ahazten dituzten
bezeroak izango ditu kontuan: ezindunak, gaixoak, gazteak edota diru
askorik ez duten taldeak. Bezeroen aukeraketan edozein elitismo
ekidingo da.
• Eskaintza turistiko berezia sortzea
Enpresa turistikoak babesguneetarako eskaintza berezia burutuko
du. Ondare naturalaz eta kulturalaz jabetzeko, ingurune kontzientzia
hartzeko eta babesgunea zer den ulertzeko.
• Publikoa sentsibilizatzea
• Heziketa eta interpretazioa
Enpresa turistikoak eduki pedagogikoak sartuko ditu jarduera
guztietan. Herriko ondare naturala, kulturala ulertu, burutu beharreko
jokabidea azaldu eta bezeroak ingurumena errespetatzeko ohiturak
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aldatzera animatzea izango dute helburu.Babesgunearen kudeaketaren
arduradunarekin egingo da edukia.
Bisitarientzako informazioa
Enpresa turistikoak bezeroen esku jarriko du babesgunearen gaineko
kalitatezko informazioa (mapak, gida turistikoak…).Bezeroek
ondarearen kontserbazioa eta garapen iraunkorraren helburuez ere
informatuko dira.
Marketinga eta sustapen arduratsua
Enpresa turitsikoaren salmenta eta sustapen jarduerek bisitariak
babesgunearen benetako baloreaz sentsibilizatzeko izango dira.
Sustapen eta komunikazio txosten guztiek nabarmendu beharko dute
lurraldearen izaera hauskorra, baita enpresaren Gutun honi
atxikimendua ere.
Langileen trebakuntza
Enpresaren konpromisoak betetzeko ezinbestekoa izango da
langileriaren trebakuntza.
Enpresaren arduradunak babesguneak antolatutako herriko
ondarearen seminarioetan berak edo langileek parte hartzeko
konpromisoa dauko eta bezeroak informatzeko kalitatea hobetzen
lagunduko du. Era berean, langileak sentsibilizatuko ditu ura eta
energía aurrezteko. Produktu erreziklagarriak aukeratzeko edota
produkzio prozesua edo estalkiak ingurumenaz begirunetsuak izateko
aholkua emango zaie
Bertoko populazioaren bizi kalitatea hobetu et akontserbatzea
Bezoeroei harrera gozoa egiteko, enpresak herrikoen bizimodua ahalik
eta gutxien kaltetuta jardera burutuko dun konpromisua hartuko
du.Bezeroak gai horretaz sentsibilizatuko ditu. Enpresak ahal duen eta
herriko jarduera eta ekitaldi gehienetan hartuko du parte..
Ondarearen balorizazioa eta babesa
Harrera ahalmenari errespetua
Enpresak proposatutako jarduera turistikoak babesgunea
kontserbatzeko helburuekin bat etorriko dira.Horretarako, enpresa
arduratuko da ahalik eta eraginik txikiena izan dezaten
ingurunean.Babesgunearen arau eta aholku bereziak izango ditu
kontuan eta teknikoei eskatuko die iritzia jarduera berriak sortzeko.
Ondarearearen balorizazioa
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Enpresa turistikoak, ahal duen neurrian,harrera establezimenduen
edo jarduera burutuko duen parajeen inguruko ondare natural,
kultural eta historikoaren balorizazioa. Era berean, jarduerak ondarea
deskubritzeko eta ulertzeko oinarrituko dira.
Baliabide naturalen kontserbazioa
Ura, energia eta espazioaren kontsumoaren kudeaketari buruzko
programa ipiniko du martxan enpresak, kosteak murriztu eta
baliabide naturalak kontserbatzeko. Enpresak lehentasuna emango
dio
inguruneari errespetua dioten produktuak erosteari, bai
osaketan bai enbaseak (produktu biodegradableak, erreziklagarriak,
berrerabilgarriak edo erreziklatuak).Gainera, gaikako bilketa eta
hondakinen balorazio programa aurrikusiko da babesgunearekin
batera.Enpresa turistikoak bere harrera lekuak hondakin uren
tratamendurako instalazioak izateaz arduratuko da eta azkenik,
establezimenduetako egurats kutsadura murrizteko, refrigerazio edo
klimatizazio ekipoek egoera onean izateaz arduratuko da.
Enpresa turistikoaren konpromisoa ondarea mantentzeko
Enpresak harrera establezimenduen inguruko paraje naturalak
kontserbatzen lagunduko du eta jarduera oinarritzen den lekuak ere
bai. Bere konpromisoa batez ere, bere jabegoan dauden ondasun
naturalak kontserbatzea izango da eta fauna eta loradiari dagokionez
babesgunearekiko aholkuak jarraituko ditu. Era berean, babesguneko
zerbitzu teknikoak hartuko ditu ingurune naturalari jarraipena
egiteko eta bezero edo langilerian izandako edozein aldaketaren
berri emango die. Babesguneak antolaturiko boluntariotza
jardueretan parte hartzera ere anima litzake bezeroak.
Garapen ekonomikoa eta soziala
Herriko ekonomia laguntzea
Enpresaren erosteko politikak bertako zerbitzu eta produktuei
emango die lehentasuna, kalitatea/prezioa erlazioa onartuta.
Merkataritza etika bisitarien asetasuna indartuko du. Helburua
ingurumenaz begirunetsuak diren produktuak sustatzea (nekazaritza
biologikoko produktuak edota ohiko jarduerak paisajeen kalitatea
mantentzen laguntzen dutenak) gainera, enpresa turistikoak bertoko
produktuengan eragina izan lezaketen ekoizpen zikloak eta urtaroen
gorabeherak errespetatuko ditu , eskaintzak balore handiagoa izango
du bezeroen aurrean.
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Bertoko eskulana hartuko du. Lurraldeko bertako langileria da
egokiena bisitariak informatzeko eta ondarearen parte egiteko.
Lan aukera berriak garatzea
Enpresak ahal den neurrian, integrazio sozialean lagunduko du,
pertsona ezindunak kontratatuta, gazteei lehen lana aurkitzen
lagunduta eta kontratatzen diren gizon eta emakumeen kopurua
orekatzen lagunduta.
Maiztasun turistikoaren kontrola
Bisitari kopurua ezagutzea
Enpresak babesguneak espazioan eta denboran burututako bisitari
kopuruaren azterketa eta jarraipen lanetan hartuko du parte. Batez
ere, lurraldeko jarduera turistikoaren barometroak egiten hartuko du
parte. Jarduera honekin bere komunikazio ahaleginen eta
sustapenaren eragina neurtu ahalko du.
Bistari kopurua kanalizatzea
Epresa turistikoak bisitariak lurraldeko guneetara bideratuko ditu.
Turistak espazioan ondo zabaltzeko moduko ibilbide turistikoak
eskainiko ditu. Sasoi gorenetik kanpo etortzera animatuko ditu
bezeroak babesgunearen sustapen ahaleginekin bat eginda.
Garraiobideen kontrola
Bezeroak garraiobide piblikoak erabiltzera edo babesgunea bizikletaz
edo oinez edo kutsatzen ez duten garraioetan ezagutzera animatuko
dira Politika hau bai establezimendu turistikora joateko bai
babesgunean mugitzeko ezarriko da.
Ekipamendu turistikoen integrazioa eta kudeaketa
Eraikinen zabaltze, berritze edo egokitzapen lanak burutzen
direnean, enpresa turistikoaren ardura izango da bolumenak, herriko
estilo arkitektonikoa, materialak eta inguruaren integrazioa
errespetatzea. Dena dela, ekipamendu berriak eraiki eta egitea
babesguneko arduradunarekin izandako elkarrizketaren ondorio
izango da.

4.Estrategia eta jarduera programa
Enpresaren estrategia eta jarduera programa Europako Ebaluazio Batzordeak
aztertuko du eta proiektuaren kalitatea ebaluatuko du. Turismo iraunkorrean
aditua dena etorriko zaio hautagaitzaren kalitatea ebaluatzera. Turismo
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Iraunkorraren Europako Gutuna sinatu duten babesguneetako batan kokatuta
egon beharko du enpresak.
Estrategia eta jarduera programak Gutuneko baldintzak bete eta lurraldeko
estrategiaz koherentea izan beharko du. Babesguneetako turismo iraunkorraren
Europako Gutuneko ereduen arabera aurkeztuko dira.
Enpresa turistikoaren kontratua enpresa, babesgunearen kudeaketa arduradun
eta Europako Batzordearekin sinatuko da
5.Estrategiaren emaitzak ebaluatzea
Enpresak bere estrategiaren eta jarduera programaren emaitzak ebaluatzeko
konpromisoa du eta babesgunera urteko txostena bidaliko du.
Enpresak bezeroen artean asetasun galdetegia banatuko du sistematikoki eta
emaitzak Europako Ebaluazio Batzordera bidaliko dira. Gutunekoa ez bada
betetzen, Batzordeak aditua bidaliko du. Enpresak ahal duen eta baldintza
onenetan jasoko du eta bere establezimenduan egin beharrekoa erraztuko du.
6. Gutunari atxikemendua berriztu
Gutunari atxikimendua berrizteko prozedura lehen atxikimendukoaren lakoa
da.
Hiru urterako baliko du.
TURISMO IRAUNKORRA BABESGUNEETARA BISITAK ANTOLATZEN DITUZTEN
AGENTZIENTZAT
Gero eta gehiago dira deskubrimendu zirkuituak antolatzen dituztenak
babesguneetan, bidaiatzeko modu berri eta ingurune naturalak, loradia eta
fauna ezagutzeko modu berria sustatzeko.
Bidaiotan, 12 ‐15 pertsonakoak, bisitatzen diren lekuetako herritarrekin
kalitatezko topaketak izateari ematen diete lehentasuna .Bidaion diseinua
natura maite eta deskubritzeko eta babesguneen gaineko ezagutzak
zabalarazteko irrikitan dauden gizo‐emakumeek burutu dute,
Gutun honi atxikituta, bidaiak antolatzen dituen enpresaren arduradunak,
turismo etika berria hartu behar du, programatan sartzen dituen lurraldeetan
turismo iraunkorra garatzen laguntzeko. Bere jarduera bezeroen asetasunera
zuzenduta dago, ingurumenari eta kulturari begirunea eta jardueren eragina
murriztea iznago da kezka nagusia.
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Bidaia agentzien abantailak
Gutunari esker bidaia antolatzen duen enpresa:
• Europa mailan ezagutuko da
• Merkataritza aukera berriak garatu ahalko ditu:
‐ Igurumenari begirunea dioten bezeroak izanda
‐ Europako bezero berrien espektatibak erantzuteko eskaintza
‐ Bidaiak antolatzen dituzten Europako beste herrialde batzuekin
merkataritza elkartea sortu
•
Eskaintzaren kalitatea indartzea:
‐ Programatan agertzen diren babesguneen harrera antolatuago baten
bidez,
‐ Bidaietan bertakoek parte hartuta,
‐ Laguntza ematea babesguneari produktuak egitean (parajeak
ezagutzera eman, babesguneko langileak, egonaldian parte hartu
ahal duten petsonaiak zehazten laguntzea…)
• Bisitarien asetasuna indartu :
‐ Babesguneen garpen turistiko iraunkorraren aldeko konpromisoa hartu
‐ Gidari kualifikatuen laguntzaz talde txikietan parte hartuta.
• Bidaia agentzien konpromisoa
Printzipioak
1.Gutun honetan idatzita dauden garapen iraunkorraren printzipioak
errespetatu eta onartu jarduerara egokituta.
Metodoa
2. Babesguearen kudeaketaz arduratzen den erakundearekin elkarlanean
zehaztu estrategia (urtebete).
Estrategiak ondoko gaien sailekiko konpromisoa zehazten du:
• Inguruneari errespetua,
• Garapen ekonomiko eta soziala laguntzea
• Bizi kalitatea mantentzea,
• Bezeroen asetasuna..
Enpresak lortu beharreko helburu nagusiak zehazten ditu
estrategiak.Lurraldearen garapen turistiko iraunkorrean laguntzeko enpresak
herriko hornitzaileekin duen elkarlana indartuko du (ostalari, herriko turismo
agentziak, jatetxeen arduradunak, artisauak, bisitan parte izan litezkeen herriko
pertsonaiak)
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Era berean, enpresa lurraldeko bizmoduan sartuko da babesguneak
antolatutako batzarretan parte hartuta, ideia berrien ekarpenak eginda eta
turismo iraunkorraren garapena estrategia kontrolatuta.
1. Estrategia jarduera programa eran aurkeztea
Programan estrategiaren helburuak lortzeko burutu diren eta burutuko diren
jarduerak zehazten ditu
Programak enpresak hurrengo gaietan duen konpromisoa adierazten du:
•

•

•

•

•

Eskaintzaren kalitatearen hobekuntza
Europako bisitarien espektatibak betetzeko, antolakuntzaz arduratzen
den enpresak alkuak eta gomendioak emango ditu kalitatearen
kudeaketan laguntzeko. Agentziak kalitate kudeaketa bera burutuko du
eskaintzarako.
Bezeroak ezagutzea
Bezeroen asetasuna hobetzeko, enpresak noizik noizera
babesgunearen kudeaketaz arduratzen den erakundeari bezeroen
espektatiuba eta beharizenen berri emango die. Jomugak eskaintza
eskabidera egokitu dezakeelarik.
Kalitatearen kudeaketa
Enpresaren eskaintzak kalitatea izango du oinarri: harrera kalitatea,
eta
instalazioena,
prestazioena,
aukeratutako
ekipamendu
sustapenarena, komerzializazioarena eta saldu osteko zerbitzuarena
jakina. Herriko hornitzaileen aukerakta zorrotzak kudeaketa burutzen
lagunduko dio enprreari.
Bezero berriak bilatzea
Enpresak bezero berriak bilatuko ditu ingurumen kalitateaz
sensilbilizatuak. Eskaintza turistiko askotan aintzat hartzen ez diren
bezeroak kontuan izango ditu, ezinduak, gaixoak, gazteak eta diru gutxi
duten bezeroak, esaterako.
Eskaintza turistiko berezia sortzea
Enpresak garatutako bidaia eskaintzak, ondare kulturala eta naturala
aurkitu eta erreparatu, ingurumen
kontzientzia sortu eta
babesgunearen funtzioa ulertzen laguntzeari emango dio lehentasuna.
Horretarako,gidari naturalistek hartuko dute parte euren zirkuituetan
eta inguruan hurbiltasun sistematikoaren arabera aurkeztuko dute:
ingurua osotasunean ulertu edo habitat bat baino ez..
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Gidok bisitatuko diren paisaia eta inguruen ezagutza handia izango
dute.
Bistarien sentsibilizazioa
Heziketa eta interpretazioa
Enpresak egonaldiak eta zirkuituak bisitarien ingurumen heziketara eta
sentsibilizaziora bideratuko ditu naturarenganako errespetua hobetu
eta bisitatzen diren lekuak erraz ulertzea lortzeko.
Bisitariak informatzea
Enpresak ahal duen neurrian, bidaia prestatzeko saioak antolatuko
ditu. Gainera, ezagutuko dituzten ohitura eta ondare natural eta
kulturalaz sentsibilizatze aldera, bidaia programetan babesgunearen
informazio guztia erantsiko du. Bestalde, gidek eta gainerako pertsona
guztiek kalitatezko informazioa emango dute bidaian zehar. Bezeroak
oroigarriak erosteko jarreren eta landaredia , fauna eta bizimoduari zor
dioten begiruneaz informatuko dira. Baita ondarearen kontserbazioaz
eta garapen iraunkorraz ere.
Marketing eta sustapen arduratsua
Enpresaren sustapen eta salmenta jarduerek babesgunearen benetako
baloreaz sentsibilizatuko dute. Ikusiko den faunaren komunikazio
arduratsua emango da (ez da bermatuko zein espezie ikus daitekeen,
euren habitata ezagutzea baizik)
Sustapenerako agiri guztietan bisitatuko diren lurraldeen
hauskortasuna nabarmenduko da. Salmentako liburuxkek eta
bestelakoek babesgunei buruzko gomendioak sar ditzakete. Azkenik,
enpresaren Gutunarekiko atxikimendua babesguneak Europako
Ebaluazio Batzordearekin kontratzen dituen produktuetan baino ez da
agertuko..
Langileen prestakuntza
Enpresen konpromisoak martxan ipintzeko ezinbestekoa izango da
formakuntzari lehentasuna ematea.
Salmenta langileriak, maioristek eta gidari laguntzaileek turismo
iraunkorraren kontzeptua argi eta garbi izanbehar dute. Bisitatuko den
lekuen ondare natural eta kulturalaren gaineko ezagutza osatu
beharko dituzte, informazio hobea eta bezeroen asetasun handiagoa
lortuko delako..
Babesguneko populazioaren bizi kalitatea hobetu eta babestea
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Bezeroen eta herriko jendearen arteko harreman kalitatea mantentze
ko, enpresa bertakoen bizi kalitatea hobetzen ahaleginduko da.
Lortzeko, herriko bizimoduari eta ohiturei lehentasuna emango zaie.
Helburuari jarraiki, taldeak 12‐ 15 lagunekoak izango dira. Bertako
populazioaren sentsibilizazioa ez kaltetzeko jokabide‐gomendioak
emango dira, hau giden lana izango da batez ere. Azkenik, enpresak
herriko bizimoduan hartuko du parte, batez ere babesguneko
populazioak antolatutako ekimen kulturalak sustatzeko.
Ondarea babestu eta balorea ematea
Harrera ahalmenari begirunea
Enpresak proposatutako jarduerak babesgunea kontserbatzeko
helburuekin bat etorriko dira. Ingurumenean ahalik eta eraginik
txikiena izango dute. Enpresak babesgunearen arauak eta aholku
bereziak izango ditu kontuan eta jarduera berriak sortzeko teknikoen
iritzia eskatuko du.
Ondareari balioa ematea
Enpresak ahal duen neurrian, ondare natural, kultural eta historikoa
baloratzen lagunduko du. Bere jarduerak ondarea ulertu eta
ezagutzera bideratuko ditu.
Baliabide naturalen kontserbazioa
Bidaia bidai‐antolatzaileak ingurumenari begirunea dioten bertako
hornitzaileei emango die lehentasuna. Ur, energia eta espazio
baliabideak zein hondakinen tratamenduan, ingurumen kudeaketa
onartuko dute.
Enpresak bere jarduerek baliabide naturalengan eraginik txikiena izan
dezaten arduratuko dira.
Enpresak ondarea mantentzen laguntzea
Enpresak babesgunea babestu eta ingurumenaren jarraipena egingo
du, bezeroek zein gidek erreperatutako edozein aldaketaren berri
emanez. Gainera, kapital itzulera programa ipiniko du martxan. Bidaien
salneurriaren hainbateko bat ondarearen kontserbazio eta
mantenimendurako utziko du eta bezeroei jakinaraziko die.
Garapen ekonomiko eta soziala
Bertako ekonomia laguntzea
Bertako ekonomia laguntzeko, herri ekimenean oinarritutako garapen
turistikoa sustatuko du. Herriko hornitzaileek bidaian parte hartzeko
herriko gida, alojamendu, jatetxe eta hornitzaileak erabiltzeko.
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Lan aukera berrien garapena
Enpresak ahal duen neurrian, gizarte integrazioa ahalbideratuko du
eskauldeko ezintasunen bat duten lagunak eta gazteak kontratatuta,
beti ere gizon eta emakume kopurua berdintsua izanda.

Turismo maiztasunaren kontrola
• Bisitari kopurua ezagutzea
Enpresak bisitari kopurua ezagutzeko eta jarraitzeko neurietan hartuko
du parte, babesguneari aldizka aldizka burutzen dituen ibilbide eta
maizatasunaren berri emanda.
• Bisitari kopuruaren kanalizazioa
Enpresak bisitariak lurraldeko parajerik La empresa se esforzará por
orientar a sus visitantes hacia los parajes menos sensibles del
territorio. Era berean, denboraldi gorenetik kanpo babesgunea
ezgautzera animatuko du, babesgunearen sustapen ahaleginekin bat
datorrena.
• Garraiobideen kontrola
Babesgunerantz eta barnean burutzen diren desplazamenduak
garraiobide publikoetan, oinez edo bizikletaz izan beharko dira ahal
den guztietan,. Helburu horrekin, enpresak Joan etorrietarako dituen
ordu guztiez informatuko ditu bezeroak. Topaketak ere burutu beharko
ditu geltokietan edo garraio publikorako terminalak. Gainera,
ibilgailuak aisialdirako produktu turistiko guztietatik kanpo geratuko
dira (esaterako 4x4
• Ekipamendu turistikoen kudeaketa eta integrazioa
Bertoko arkitekturari balorea emateko ahaleginen lagungarri, enpresak
eskualdeko ohiko alojamenduei eta paisajean sartuakoei emango die
lehentasuna.
Bidaiak antolatzen dituen enpresaren konpromisua balioetsi
Enpresaren e strategia eta jarduera programa Europako Ebaluazio
Batzordeak ebaluatuko ditu eta produktuaren kalitatea epaituko du.
Babesguneetan garatuko diren prestazioetarako, Turismo
Iraunkorrerako Gutun europarrak ezarritako baldintzak bete beharko
ditu enpresaren eskaintzak.Eskaintza osorako turismo iraunkorraren
garapenerako etika izan beharko du kontuan enpresak. Turismo
enpresaren konpromisoa babesgune bakoitzeko kudeaketaren
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arduradunaren eta Ebaluaziorako Europako Baztordeak sinatuko
dute.Europako Ebaluazio Batzordea.
Ebaluazioa
Enpresak bere estrategia eta jarduera programaren emaitzak jarraitu
eta ebaluatzeko konpromisoa hartuko du, orretarako urteko txostena
zuzenduko dio zer ikusia duen babesguneari.
Era berean enpresak bezeroei asetasun galdetegia banatuko die eta
emaitzak Europako Ebaluazio Batzordera bidaliko dira eta honek
produktua ziurtatzeko aditua bidaliko du..
Gutunari atxikimendua berriztea
Gutunari atxikimendua berrizteko prozedura lehen atxikimenduarena
berarena da. Urtebeterako balioa izango du.
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CEUTA ETA MELILLA / CEUTA Y MELILLA
ZEHAZTU GABEA / SIN ESPECIFICAR

2.2. Busturialdea Urdaibaiko Turismo Bulegoen eta baliabide turistikoen
datuak

GUZTIRA

Eako Turismo Bulegoa

Nazioarteko jatorria (2009‐2011)

Estatuko eta atzerriko bisitak (2009‐2011)

498

31

1.878

1.887

2009

2010

2011

ALEMANIA

63

67

AUSTRIA

2

6

489

BELGIKA / BELGICA

21

40

779

DINAMARKA / DINAMARCA

Urteak

Estatuko bisitak

Urteak

Atzerriko bisitak

2009

1.878

2009

530

2010

1.887

2010

2011

1860

2011

6

FINLANDIA

2009

2010

2011

123

142

44

ARABA

64

55

57

BIZKAIA

583

328

292

GIPUZKOA

160

174

120

ZEHAZTU GABE / SIN ESPECIFICAR

18

ANDALUZIA / ANDALUCÍA

90

110

ARAGOI / ARAGÓN

46

35

ASTURIAS / ASTURIAS

12

14

BALEARRAK / BALEARES

11

5

KANARIAK / CANARIAS

11

18

KANTABRIA / CANTABRIA

18

16

GAZTELA‐MANTXA / CASTILLA LA MANCHA

31

31

GAZTELA ETA LEON / CASTILLA Y LEÓN

94

37

342

542

KATALUNIA / CATALUÑA

283

VALENTZIAKO ERK / C. VALENCIANA

124

131

EXTREMADURA / EXTREMADURA

12

8

GALIZIA / GALICIA

17

21

ERRIOXA / LA RIOJA

25

8

191

241

MADRIL / MADRID
MURTZIA / MURCIA
NAFARROA / NAVARRA

2

2

177

294

HOLANDA

11

29

IRLANDA

1

14

ISRAEL

2

3

ITALIA

25

77

FRANTZIA / FRANCIA

Estatuko jatorria (2009‐2011)
HERRIKOAK BERTAKOAK

167

1860

9

26

106

104

336

GREZIA / GRECIA

5

LUXENBURGO
PORTUGAL

7

ERRESUMA BATUA / REINO UNIDO

35

37

SUEDIA / SUECIA

2

3

EUROPAKO BESTEAK / RESTO DE EUROPA

30

63

IBEROAMERIKA / IBEROAMERICA

41

54

EB‐EE.UU. / KANADA/CANADA

13

25

JAPONIA / JAPON

3

AUSTRALIA‐NUEVA ZELANDA

8

BESTE HERRIALDEAK / OTROS PAÍSES

194

54

46

GUZTIRA

530

489

779
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Zugastietako Turismo Bulegoa:
Nazioarteko jatorria (2009‐2011)

Estatuko eta nazioarteko bisitariak (2009‐2011)
Urteak

Estatuko bisitak

Urteak

Atzerriko bisitak

2009

2010

2011

8

23

12

2009

1178

2009

262

ALEMANIA

2010

1164

2010

253

AUSTRIA

3

BELGIKA / BELGICA

2

DINAMARKA / DINAMARCA

0

2011

822

2011

229

Estatuko jatorria (2009‐2011)
2009

2010

HERRI BEREKOA / DE LA MISMA LOCALIDAD

2011
19

ZEHAZTU GABEA / SIN ESPECIFICAR

304

380

11

BIZKAIA

296

159

147

KATALUNIA / CATALUÑA

127

130

80

MADRIL / MADRID

110

108

GIPUZKOA

95

70

73

ANDALUZIA / ANDALUCÍA

59

47

5

GAZTELA ETA LEON / CASTILLA Y LEÓN

40

43

9

ARABA

39

43

13

ARAGOI / ARAGÓN

19

37

16

GALIZIA / GALICIA

18

30

14

KANTABRIA / CANTABRIA

17

27

14

VALENTZIAKO ERK / C. VALENCIANA

15

26

25

GAZTELA‐MANTXA / CASTILLA LA MANCHA

14

17

145

NAFARROA / NAVARRA

9

17

56

ASTURIAS / ASTURIAS

5

8

12

MURTZIA / MURCIA

5

8

26

EXTREMADURA / EXTREMADURA

4

5

1

ERRIOXA / LA RIOJA

2

5

93

BALEARRAK / BALEARES

0

4

34

KANARIAK / CANARIAS

0

CEUTA ETA MELILLA / CEUTA Y MELILLA

0

29

ZEHAZTU GABE / SIN ESPECIFICAR
GUZTIRA

1178

1164

822

FINLANDIA

0

FRANTZIA / FRANCIA

57

GREZIA / GRECIA

0

HOLANDA
IRLANDA

2

64

40

3

9

4

2

8

ISRAEL

0

ITALIA

73

39

42

LUXENBURGO

0

PORTUGAL

13

2

10

ERRESUMA BATUA / REINO UNIDO

25

24

20

SUEDIA / SUECIA

0

4

EUROPAKO BESTEAK / RESTO DE EUROPA

1(RUM)+ 4(RUS)

13

IBEROAMERIKA / IBEROAMERICA

40

47

42

EB‐EE.UU. / KANADA/CANADA

18

14

6

JAPONIA / JAPON

1

AUSTRALIA‐NUEVA ZELANDA

3

9

BESTE HERRIALDEAK / OTROS PAÍSES

6

10

38

262

253

229

GUZTIRA
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Bermeoko Turismo Bulegoa
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Eskatutako informazio mota
Bisitari kopurua

Adin talde bakoitzeko bisitariak (2007‐2011)

Adina

Taldeak
Nagusiak

Gazteak
Kontsulta
Jubilatuak
burutu
duenaren adin Umeak
taldea
Zehaztu
gabe
Total

Busturialdea Urdaibaiko Turismo
Bulegoen eta baliabide turistikoen
datuak
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Bisitari kopurua
2007

2008

2009

2010

2011

5.980

13.774

13.697

14.159

16.947

10.935

5.402

4.508

3.869

2.662

2.425

2.545

2.947

2.371

4.629

3.850

2.095

1.519

833

1.508

‐23

390

592

574

613

23.167

24.206

23.263

21.806

26.359

Kontsultan erabilitako hizkuntza (2007‐2008)

Hizkuntza

2007

Alemaniera
Gaztelera
Euskara
Frantsesa
Ingelera
Italiera
Beste
Guztira

16
16.316
4.071
933
1.766
64
1
23.167

2008
675
280
39
90
1
1.085

Eskatutako informazio
mota
Jarduera kulturalak
Kirol jarduerak
Alojamendua
Santiago bidea
Komertzioa
Jaiak
Liburuxkak
Gastronomia
Museoak
Beste
Planoak eta mapak
Interesgune turistikoak
Erreserbak
Garraiobideak
Natura turismoa
Familia turismoa
Salmentak
Bisita gidatuak
Guztira

2007

2008

2009

2010

2011

215
221
1.800
24
225
454
8.988
2.568
1.297
4.318
17.762
12.233

181
175
2.137
4
369
274
11.727
2.755
1.190
6.733
21.502
18.878
249
580
481
35
12
1.487
68.769

353
678
1.726
62
248
417
11.023
2.330
924
6.065
18.984
15.021
6
592
901
967
15
1.142
61.454

113
180
926
33
139
26
13.846
1.172
243
9.875
19.590
17.566
36
235
256
221
51
744
65.252

335
393
862
23
180
188
12.183
1.459
952
9.455
23.703
21.634
63
491
664
322
6
1.057
73.970

559
584
90
1.728
53.066

Eskatutako zerbitzuen tipologia
Eskatutako zerbitzu
motak
Informazioa
Erreserben informazioa
Beste
Produktuen salmenta
Bisita gidatuak
Guztira

2007

2008

21.670
91
7
3
1.559
23.330

986

99
1.085
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Jarduera
kulturalak

Mendatako Turismo Bulegoa

5.416

2.878

1.015

1.091

284

863

753

390

2.642
973
918
1.825
11.751
3.317
2.448
3.357

3.559
1.915
1.003
4.219
18.371
5.566
2.617
4.744

2.183
1.593
493
2.303
15.261
3.201
1.946
5.424

2.907
3.022
796
2.564
10.391
4.530
1.835
3.603

48.231

39.867

42.419

42.674

44.345

35.353

33.494

37.580

855

13
1.269

22
731

2
1.196

Kirol jarduerak

Estatuko eta naziorteko bisitarien jatorria (2010‐2011)

Busturialdea Urdaibaiko Turismo
Bulegoen eta baliabide turistikoen
datuak

DOKUMENTAZIO LAGUNGARRIA

Urteak

Estatutuko bisita kopurua

Urteak

Atzerriko bisita kopurua

2009

8.112

2009

5.400

Alojamendua
Santiago bidea
Komertzioa
Jaiak
Liburuxkak
Gastronomia
Museoak
Beste
Planoak
eta
mapak
Interesgune
turistikoak
Erreserbak
Garraiobideak

2010

7.006

2010

4.686

Natura turismoa

1.968

1.471

1.291

1.837

2011

8.404

2011

6.426

Familia turismoa
Salmentak
Bisita gidatuak
Guztira

130

250
1.696
1.337
126.991

361
1.023
1.544
115.057

518
1.938
1.448
118.322

Urteak

Estatutuko bisita kopurua

Urteak

Atzerriko bisita kopurua

2010

1.297

2010

152

2011

1.200

2011

234

Mundakako Turismo Bulegoa:
Estatuko eta naziorteko bisitarien jatorria (2009‐2011)

Gernikako Turismo Bulegoa

811
129.271

Bsitariak eta turistaren jatorria
Turistaren jatorria
Euskadi
Espainia
Atzerria
Guztira

2007
17581
24434
19279
61.294

Bisitari kopurua
2008
2009
2010
16055
14429
12261
21072
21186
24665
17526
15939
17598
54.653
51.554
54.524

Gernikako baliabide turistikoak
Batzar Etxea. Bisitak (2009‐2011)

Abuztua
Total

Eskatutako informazio mota (2007‐2010)
2007

Guztira
60.326
94.357
69.942
222.025

2008

2009

Batzar Etxea
2009
2010
23.632
23.702
23632
23702

2010

Bakearen Museoa. Bisitak (2009‐2011).

2011
26.501
26501
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Urtarrila
Otsaila
Martxoa
Apirila
Maiatza
Ekaina
Uztaila
Abuztua
Iraila
Urria
Azaroa
Abendua
Guztira
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BAKEAREN MUSEOA
2009
2010
2011
671
918
461
1094
990
1295
2.980
2.554
2.443
3.353
4.043
4.511
3.144
2.580
2.908
2.023
2.149
2.218
2.708
3.085
3.734
4.084
4.522
5.167
1974
2.228
2.434
1941
2.217
2.335
1030
981
999
668
26001
26935
27506

Euskal Herria Museoa Bisitak (2009‐2011).
EUSKAL HERRIA MUSEOA
Urtarrila
Otsaila
Martxoa
Apirila
Maiatza
Ekaina
Uztaila
Abuztua
Iraila
Urria
Azaroa
Abendua
Guztira

2009

2010

2011

270
545
623
1133
1148
409
950
1082
529
725
520
505
8439

414
590
1207
1596
1388
1016
1927
2162
866
1733
976
695
14570

661
867
705
1412
1348
1175
2416
2394
1090
1663

13731
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Gazteluatxeko Donianeko Turismo Bulegoa
Estatuko eta atzerriko bisitariak (2011)

Hilabeteak

Estatuko bisitari
kopurua

Hilabeteak

Kanpotar bisitari
kopurua

Uztaila

418

Uztaila

245

Abuztua

921

Abuztua

159

Ermitan izandako bisitari kopurua (2011)

Hilabeteak
Uztaila
Abuztua

Baselizara bisitari
kopurua
8.282
14.223
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2.3. Busturialdea Urdaibaiko alojamenduak
Id NOMBRE
1 ARESTIETA
2 ARTIKETXE
3 KASA BARRI
4 LURDEIA
5 MAÑUKO BENTA
6 ITURBE
7 ENDEITXE
8 MADALEN AURREKOA
9 URRESTI
10 MERRUTXU
11 ZUBIBARRIAGA
12 MORGOTA
13 SOLAURREN
14 IBERREKO ERROTA
15 ASTEI
16 PORTUONDO
17 ASTOBIETA
18 ARRIZURIETA
19 ONTXENE
20 ANDUTZA
21 EA ASTEI
22 OGOÑO MENDI
23 UGALDE BARRI
24 OZOLLO
25 TXOPEBENTA
26 ARBOLIZ
27 BEASKOA
28 PAGAIGOIKOA
29 ALDORI

TIPO
agroturismo
agroturismo
agroturismo
agroturismo
agroturismo
agroturismo
agroturismo
agroturismo
agroturismo
agroturismo
agroturismo
agroturismo
agroturismo
agroturismo
agroturismo
camping
casa_rural
casa_rural
casa_rural
casa_rural
casa_rural
casa_rural
casa_rural
casa_rural
casa_rural
casa_rural
casa_rural
casa_rural
casa_rural

30 ANGIZ

hotel 1e

31 EL PUERTO
32 ERMINTXO
33 BOLIÑA

hotel 1e
hotel 1e
hotel 1e

34 GAMETXO LANDA HOTELA
35 IBAIGUNE
36 KURUTZIAGA JAUREGIA
37 MUNDAKA
38 ATALAYA
39 KATXI LANDA HOTELA
40 TXARAKA
41 URUNE GOIKOA
42 ATXURRA LANDA
43 GERNIKA
44 CASTILLO DE ARTEAGA
45 ALDATZETA
46 TORRE ERCILLA
47 ELANTXOBE
48 ITSASMIN
49 ELIZETXE
50 AKELARRE
51 LARRAGO
52 GAMETXO
53 MUNDAKA
54 LURRASKA BASERRI ESKOLA
55 ALMIKE
56 MAÑUKO
57 PARESI
58 ELANTXOBEKO UDAL ATERPETXEA
59 TALLER DE LA NATURALEZA
60 BARATZE BASERRI ESKOLA
61 GERNIKA
62 MENDATA ‐ IDATZE ETXEA
63 MEAKAUR
64 ISLA KALE
65 GOROZIKA
66 URGOZO

hotel 1e
hotel 1e
hotel 1e
hotel 1e
hotel 2e
hotel 2e
hotel 2e
hotel 2e
hotel 3e
hotel 3e
hotel 4e
pension
pension
pension
pension
pension
pension
ap. turíticos 2 llaves
ap. turíticos 1 llave
ap. turíticos 2 llaves
albergue
albergue
albergue
albergue
albergue
albergue
albergue
albergue
albergue
albergue
albergue
albergue
albergue

PLAZAS
12
12
8
16
12
16
12
12
16
18
10
10
11
16
6
438
7
12
6
8
6
12
4
8
12
12
12
6
7 hab y 2
apartamentos
16
16
32
18 hab y 7
apartamentos
40
46
23
17
22
39
76
26
10
8
8
32
24
32
22
18
28
125
1 hab
no
24
no
120
40
36
62
36
80
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2.4. Elkarrizketatutako eragileak

POBLACIÓN
AJANGIZ
BERMEO
BERMEO
BERMEO
BERMEO
BUSTURIA
EREÑO
ERRIGOITI
GAUTEGIZ‐ARTEAGA
IBARRANGELU
IBARRANGELU
KORTEZUBI
MENDATA
MUXIKA
MUXIKA
MUNDAKA
AJANGIZ
BERMEO
BUSTURIA
EA
EA
ELANTXOBE
GAUTEGIZ ARTEAGA
GAUTEGIZ‐ARTEAGA
GAUTEGIZ‐ARTEAGA
IBARRANGELU
IBARRANGELU
MUXIKA
MUXIKA

EMAIL
arestieta@arestieta.com
NO
kasabarri@hotmail.com
lurdeia@lurdeia.com
manukobenta@euskalnet.net
agroiturbe@euskalnet.net
endeitxe@terra.es
madalenaurrekoa@euskalnet.net
urresti@wanadoo.es
info@merrutxu.com
zubibarriaga@yahoo.es
morgota@euskalnet.net
solaurren@euskalnet.net
iberrekoerrota@gmail.com
info@astei.net
recepcion@campingportuondo.com
crastobieta@yahoo.es
info@arrizurieta.es
ontxene@terra.es
royoajuria@euskalnet.net
info@astei.net
ogonomendi@gmail.com
ugaldebarri@gmail.com
ozollo@terra.es
txopebenta@terra.es
arboliz@euskalnet.net
ajosebakoldo@yahoo.es
info@pagaigoikoa.com
reservas@aldori.es

WEB
www.arestieta.com
www.nekatur.net/artiketxe
www.nekatur.net/kasabarri
www.lurdeia.com
www.mañuko‐benta.com
NO
www.nekatur.net/endeitxe
www.nekatur.net/madalenaurrekoa
www.urresti.net
www.nekatur.net/merrutxu
www.nekatur.net/zubibarriag
www.nekatur.net/morgota
www.nekatur.net/solaurren
www.nekatur.net/iberreko
www.astei.net
www.campingportuondo.com
www.nekatur.net/astobieta
www.arrizurieta.es
www.casaruralontxene.com
www.andutza.net
www.astei.net
www.nekatur.net/ogonomendi
www.nekatur.net/ugaldebarri
www.nekatur.net/ozollo
www.nekatur.net/txopebenta
www.arboliz.com
www.casaruralbeaskoa.com
www.pagaigoikoa.com
www.aldori.es

BUSTURIA

info@hotelruralangiz.com

www.hotelruralangiz.com

MUNDAKA
EA
GERNIKA ‐ LUMO

info@hortelelpuerto.com
ermintxo@euskalnet.net
recepcion@hotelbolina.net

www.hotelelpuerto.com
www.euskalnet.net/ermintxo
www.hotelbolina.net

IBARRANGELU
MURUETA
MUNDAKA
MUNDAKA
MUNDAKA
MORGA
BERMEO
MUXIKA
BERMEO
GERNIKA ‐ LUMO
GAUTEGIZ‐ARTEAGA
BERMEO
BERMEO
ELANTXOBE
ELANTXOBE
ERRIGOITI
GERNIKA ‐ LUMO
BUSTURIA
IBARRANGELU
MUNDAKA
AJANGIZ
BERMEO
BERMEO
BUSTURIA
ELANTXOBE
ERRIGOITI
GAUTEGIZ‐ARTEAGA
GERNIKA ‐ LUMO
MENDATA
MORGA
MUNDAKA
MUXIKA
MUXIKA

info@hotelgametxo.com
NO
hotel@kurutziagajauregia.com
info@hotelmundaka.com
info@hotelatalaia.com
hotel@katxi.com
torrercilla@euskalnet.net
urune@urunehotela.com
Info@hotelatxurra.com
h_gernika@hotel‐gernika.com
castillodeartega@grupozaldua.com
h.aldatzeta@hotmail.es
torrercilla@euskalnet.net
janire@elantxobealojamendua.com
info@itsasmin.com
NO
akelarre@hotelakelarre.com
http://www.itsasmin.com/
NO
info@apartamentosmundaka.com
lurraska@euskalnet.net
albergues@suspergintza.net
NO
NO
albergues@suspergintza.net
imadariaga.errigoiti@bizkaia.org
cristina@baratze.com
gernika@suspergintza.net
NO
acogida@albergue‐meakaur.com
info@islakale.com
gorozikanatura@gmail.com
NO

www.hotelgametxo.com
www.ibaigune.com
www.mundakahotelkurutziaga.com
www.hotelmundaka.com
www.atalayahotel.es
www.katxi.com
www.hoteltxaraka.com
www.urunehotela.com
www.hotelatxurra.com
www.hotel‐gernika.com
www.castillodearteaga.com
NO
NO
NO
www.itsasmin.com
www.toprural.com
www.hotelakelarre.com
www.itsasmin.com
www.hotelgametxo.com
www.apartamentosmundaka.com
www.lurraska.com
www.suspergintza.net
NO
NO
www.suspergintza.net/InfoAlbergue.asp?id=9
NO
www.baratze.com
www.suspergintza.net/InfoAlbergue.asp?id=15
NO
www.albergue‐meakaur.com
www.islakale.com
www.gorozika.com
NO

Elkarrizketak burutzeko metodologia partehartzailea jarraitu da, talde
elkarrizketak eta Busturialdea Urdaibaiko turismoaz zer ikusia duen sektore
publiko eta pribatuari zuzendutako elkarrizketa bereziak konbinatuz.
Azken urrats bezala elkarrizketutako eragile guztiei aurkezpen orokorra egitea
aurrikusten da Turismo Plana ezagutu dezaten eta ekarpenak egin.
Hona hemen elkarrizketatutako eragileen zerrenda:
Eskualdeko Udal ordezkariak
Eskualdeko udaletako ordezkariekin batzar bateratuen sistema erabili da. Talde
batzar bi burutu ziren batzuetan udaleko ordezkariak bertaratu ziren eta beste
batzuetan ondoko udalerrietako zinegotziak:
•

Forua

•

Busturia

•

Murueta

•

Morga

•

Sukarrieta

•

Gautegiz‐Arteaga

•

Ibarrangelu

•

Elantxobe

•

Mendata

•

Nabarniz

•

Ereño

Bestalde, eskualdean beste udalerri askok baino pisu handiagoa dutenez
turismo mailan, bakarkako batzarrak burutu ziren honako hauekin:
•

Iturria: Geuk egina

Bermeo. Udalerriko alkatea eta zinegotzia etorri ziren eta batzarrarekin
batera Turismo Plana ere aurkeztu zitzaion sektoreari.
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•

Mundaka.

•

Gernika.
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Ez ziren etorri honako udalerrietako ordezkariak:
•

Ea

•

Errigoiti

•

Kortezubi

•

Ajangiz

•

Muxika

Eskualdeko Turismo Mahaia
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Bizkaiko Foru Aldundia:
• Gabino Martínez de Arenaza, Turismo zuzendaria.
• Kultura Saila
Urdaibai Biosfera Erreserbaren Patronatoa
• Sonia Larrabide

2.5. Bibliografia
2.5.1.

Aipamen bibliografikoak

•

EUSKO JAURLARITZA. KOMERTZIO ETA TURISMO SAILBURUORDETZA.
Marketing Turistikoaren Plana 2010‐2013

•

EUSKO JAURLARITZA. KOMERTZIO ETA TURISMO SAILBURUORDETZA
Euskal Turismoaren Lehiakortasun eta Berrikuntza Plana 2010‐2013.

•

EUSKO JAURLARITZA. KOMERTZIO ETA TURISMO SAILBURUORDETZA
Ibiltur Txostena 2010.

•

EUSKO JAURLARITZA. KOMERTZIO ETA TURISMO SAILBURUORDETZA
Turismoa eta Kalitate turistikoa Euskadin. 2010.

•

EUSKO JAURLARITZA TURISMO ETA KOMERTZIO SAILBURUORDETZA
Euskadiko Bideragarritasun turistikoaren eredua

•

Alberto Azueta, eskualdeko alojamenduen ordezkaria.

•

Iñaki Madariaga, Bermeoko ostalari elkartearen ordezkaria.

•

Andoni Rementería, Ostalaritza arloko ordezkaria

•

Mertxe Begiristain, Nekaturreko ordezkaria.

•

Naiara Iturbe, Gernikako merkatari elkarteko ordezkaria.

•

Olga Royo, Turdaibaik ordezkaria.

•

Arkaitz Erkiaga (Ur Urdaibai), Turismo Aktibok elkartearen ordezkaria.

•

Amaia García, Gernika – Lumoko Turismo Bulegoko ordezkaria.

•

•

Idoia Gárate, técnico de destino Busturialdea Urdaibai. (ADR
Urremendi).

BASQUETOUR eta
Zuzentzailea. 2009.

•

BASQUEOUR. Euskadi zeharkatzen duten Santiago bideen sustapen eta
garapen kultural eta turistikorako Plan Zuzentzailea

•

BASQUETOUR. Produktuaren Garapen Planak (Birding Euskadi, BTT
Euskadi, Xendabideak Euskadi, Euskadiko turismo Enogastronomikaren
Plana, MICE Euskadi Plana).

•

TOURESPAÑA. Mendi Turismoari buruzko azterketa 2009

•

TOURESPAÑA: Espainiako Biosfera Erreserben Turismo Produktuaren
Klub Ikerketa

Turismo Bulegoak
• Begoña Gangoiti, Bermeoko TBko ordezkaria
• Amaia García, Gernika – Lumoko TBko ordezkaria.
• Maider Mendizabal,. Mundakako TBko ordezkaria.
Basquetour, Turismoaren Euskal agentzia
• Eider Albizu, Lehiakortasun saileko ordezkaria
• Iñigo Uriarte, Marketing teknikoa.

UDALARRATZ.

Euskal

Kostaldearen

Plan
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•

TOURESPAÑA: Turismo Kulturak Espainian duen esanahiari eta haren
ahalmenen buruzko ikerketa 2001.

•

LGE URREMENDI: Landa Garapenerako Plana 2007‐2013.

•

EUROPARC SAREA. Babestutako Guneetan Turismo Jasangarrirako
Europako Gutuna 2007

•

TURISMOAREN IDAZKARITZA NAGUSIA: Natura turismoa Espainian eta
bere sustapen plana.Madrid 2004.

•

GERNIKA: Gernika Marka irudiaren Ikerketa Interneten 2009.

•

GERNIKA: PRUG Turismo ikerketa.

•

GERNIKA: Gernika – Lumoren Lehiakortasun eta Marketing Plana.
2011.

•

Eskualdeko turismo bulegoek emandako informazio estatistikoa.

2.5.2.

Internet

•

Urremendi LGR eta Busturialdea Urdaibai Websitea

•

Eskualdeko udalen Websiteak

•

Basquetour,Turismoaren Euskal Agentzia Websitea

•

Euskadi Turismo Websitea

•

Bizkaiko Foru Aldundia Websitea

•

Europarc Sarea Websitea:

•

Bizkaia Euskal Kostaldea Websitea

•

Bizkaia Natural Websitea

•

Eustat Websitea

•

Turdaibai Websitea

•

Hello Urdaibai Websitea

•

Ur 2000 Websitea
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•

Ur Urdaibai Websitea

•

Euskotren Websitea

Bibliografia
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