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HONDARRIBIA, 
Gipuzkoa. 
Basque Country 
Bizkaiko golkoak bihurgunea eratzen du Kantauri itsa-
soaren kostaldean, Hegoalde eta Iparraldeko kostaldean. 
Bertan babesturik dago Bidasoa eskualdea: Irun eta 
HONDARRIBIA. Eremu txiki horrek Euskal Herriaren norta-
suna eta tradizioak ezagutzeko parada ematen du, paisaia 
eder batean, Pirinioen behealdean.

Bidasoa ibaiak bere lurrak bustitzen ditu, eta muga den 
aldetik bi herrietan historia-gertakizun garrantzitsuak izan 
dira, oraindik ere bertako monumentuetan ageri direnak. 

Eskualdea berezia da Europa mailan, uztarturik baitaude 
ohitura zaharren zaporea eta teknologia berrien erosota-
suna, beraz, kalitate maila handia dago bertan.

Hala, itsasoak eta mendiek eremu lasai eta pribilegiatua in-
guratzen dute, eta bertan natura, historia eta gastronomia 
elkartu egiten dira merkataritza eta negozioetarako gune 
eder eta zabal batean, Donostia, Iruñea, Biarritz eta Bilbo-
rako abiapuntua den hirian.

HONDARRIBIA estresa ahazteko herria da, hirigune his-
torikoko Arma Plazako terraza batean nahiz Portuko San 
Pedro kaleko taberna edo jatetxe batean lasai denbora 
emateko herria. Pintxoak dastatuz kaleko giroa ikustea edo 
eguzki izpiak azalean sentitzea guztiz atsegina da.

Denbora ahaztu eta hirigune historikotik ibiltzeko gonbi-
dapena da, terrazetan gozatu eta hiriko historia azalaraz-
ten duten bazter lasaietan egoteko tokia. Erlojua ahazteko 
unea da, itsas zaporea duten kaleetatik ibiltzeko unea, erdi 
aroko kaleetan barrena ibiltzeko unea, eta harresien isilta-
sunaren bidez hiriko historia antzemateko unea.

Jaizkibel mendian eta bere inguruetan aurkitutako histo-
riaurreko aztarnek azaltzen dute HONDARRIBIAn dagoe-
neko gizakiak bizi zirela orain dela 5.000 urte baino gehia-
go ere. Eremu hori Erromatar Inperioan integratu zen, eta 
horren lekuko dira hirian aurkitutako aztarnak eta Asturia-
gan aurkitutako erromatar ainguratokia edo kaia, Erdiko 
punta eremuan.

Lehen defentsak Wamba errege godoari (S.VII) egozten 
zaizkio. Antso Abarkak (970-999) gotorlekua altxatu zuen 
eta geroago Antso VII.ak sendotu zituen. Nabarmentzekoa 
da populazioa Nafarroako erresumarena izan zela Gaz-

telako Alfonso VIII.ak 1199-1200 urteen bitartean berega-
natu arte. 1203an Gaztelako Alfonso VIII.ak Hondarribiari 
“Hiri Gutuna” eta “Hiribildu” titulua eman zizkion. Geroztik 
hiriak pribilejio ugari izan zituen Gaztelako erregeen es-
kutik. Nahiz eta idatzizko lekukotasunik egon ez, hizkun-
tzalariek aditzera eman digute hiriaren jatorrizko izena 
HONDARRIBIA izan zela (hondar-ibia).

Mugako itsas portua zenez, HONDARRIBIA gotortu egin 
zen, eta erregeek pribilegioak eman zizkieten hiriari ber-
tako biztanleek pirata eta frantses inbasioei aurre egiteko 
aukera izan zezaten. Dena den, Frantziaren aurkako gerrek 
ere protagonismoa eman zioten. Jasota dagoen lehenbi-
ziko gerra 1280an izan zen, eta gerretan zehar batzuetan 
garaile eta beste batzuetan garaitua eta suntsitua suerta-
tu zen, adibidez 1894koan. Garaipen nagusia 1638an izan 
zen, Hogeita Hamar urteko gerraren amaieran.

Garaipen hura urtero ospatzen da irailaren 8an, eta Guada-
lupeko Ama Birjinari egotzi zioten, Hondarribiko zaindaria-
ri. Guadalupeko Ama Birjina Jaizkibel mendiko magalean 
dagoen ermita batean dago, hain zuzen ere bere izena da-
raman santutegian. Guadalupeko Santutegia 1526ko agiri 
batzuetan ageri da aipatua. Barruan aipagarriak dira erre-
nazimendu berantiarreko bi erretaula alboetan, eta aldare 
nagusia, barroko garaikoa.

HONDARRIBIA itsas tradizioko herria da, eta sektore ho-
rrek oraindik ere eguneroko jardunean nagusitasun han-
dia du, familia izaerako nekazaritzarekin batera. Horren 
adierazgarri da herriko eskaintza gastronomiko zabala. 
1361ean San Pedro Itsasgizonen Kofradia sortu zen, baina 
dena den aurretik era bazegoen arrantza jarduera han-
dia herrian. Lehenbiziko datu historikoek adierazten dute 
arrantzaleak izan zirela balearen ehizan aitzindariak. Hori 
gure arrantzaleen bizimoduan islatuta geratzen da. Gaur 
egun ohitura eta tradizioek bere horretan jarraitzen dute 
ospakizun guztietan. 
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San Pedro, Santiago eta Santa Maria Magdalena kaleek 
arrantzaleen etxe tipiko ederrak dituzte oraindik ere. Por-
tua auzoak Monumentu historiko-artistiko izendapena du. 
Arrantzaleen Hermandadea San Pedro itsasgizonen Ko-
fradiaren antzinako egoitza da, eta Zuloaga kalean dago. 
Matxin Artzu kalean, Portuko Elizaren ondoan, Itsas Etxea 
auditorio berria dago.

Euskal arima eta sasoiko produktu hoberenak dituen sukal-
daritza. Euskaldunen grinetako bat sukaldaritza denez, pla-
ter berritzaile eta goxoenak dastatu nahi duen edozeinek 
inguru honetan jatetxe eskaintza ederra aurkituko du, gas-
tronomia-giden kalifikazio gorenak jasotakoak; horrez gain 
sagardotegiak ere badaude. Eskualdetik barrena paseotxoa 
eginda gosetu egiten gara. 

Asetzeko, ezinbestekoak dira alboan lagun ona, eta karta 
eder bat eskaintzen duen mahaia: Haragia, arraina, ba-
razkiak, eta postre goxoak azaltzen dizkigun karta, guz-
tiak ere sasoiko jakiekin eginak. Urtaro bakoitzak zapore 
bereziak eskaintzen ditu, jatetxeetako su bizietan eginak. 
Eskaintza zabala da, eta etxeko tradiziozko platerrak nahiz 
sukaldaritza berriko proposamen berritzaileak topatuko 

ditugu. Tabernetako barrak ere tentagarriak dira begieta-
rako eta sabelerako: pintxo goxoak, txakolin baso eder 
batekin hornituak.

Hi!!... Fa aguro-aguro miñon 
polliki-polliki Olatuak atzaman 

gabe!!
Tú!!... vete rápido-rápido, pero 

despacio-despacio que la Ola no te 
pille!!
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Amuitz Kluba 
AMUITZ Kluba, Hondarribian egoitza duen irabazi asmorik 
gabeko erakundea da, eta gure helburua, Hondarribian eta 
Txingudi-Bidasoa aldean ur kirol mota berriak ezartzea da. 
Honez gain, kirolaren bitartez gure kostalde eder hau eza-
gutzera eman nahi dugu inguruko jendearen artean. 
Zehazki, Outrigger Kanoa eta Surfskiaren praktika ezarri 
nahi dugu, batez ere, herriko gazteei kirol alternatiba mo-
duan eskainiz.

AMUITZ Kluba beste hainbat helburu ditu, nola hala, gure 
inguruko naturaren eta itsasoaren babesa, arrantza iraun-
korraren alde egitea, antzinako kulturak errespetatzea, he-
rriko hizkuntzak mantentzea, ohiturak eta gure inguruko 
historia orokorrean gogoraraztea.

Baina zer da Outrigger Kanoa? galdetuko duzue… 

Polinesiako Triangelua deitzen zaion artxipelago eta irlek 
osatzen duten herrietan du
bere jatorria. 

1.600 -1.200 K.a. Austronesiaren migrazioan, kanoa mota 
hauek erabili zituzten bai ekialderantz, Polinesiara eta Zee-
landa Berrira iristeko, baita mendebalderantz ere, Indiako 
Ozeanoa zeharkatuz Madagaskarreko uharteraino iristeko.

Asia hego-ekialdeko Austronesiar hizkuntzan mintzatzen 
diren biztanleek arrantzarako, ehizarako, bidaiatzeko eta 
beste jarduera batzuetarako erabiltzen dute oraindik Ou-
trigger Kanoa.

Outrigger kanoak egitura edo balantzin bakarra edo bi-
koitza izan ohi du alboan, uretara iraultzeak galarazteko. 
Kanoa motak berriz, pertsona bakarrekoak, bi, hiru, lau, sei 
eta hamabi artekoak ere izan daitezke. 

Hawaiiar eta tahitiarrek kirol moduan erabili dute Outrigger 
kanoa gutxienez azken 3.000 urteetan. Polinesian sortu 

bazen ere, gero Hawaiira, Fiji uharteetara, Pazko uhartera, 
Samoara etab. hedatu zen. 

Baina zer da Surfskia? galdetuko duzue… 

Harry eta Jack McLaren anaiek 1912an Surfski baten lehen 
bertsioa sortu zuten Innes lakuan, Hego Gales Berrian 
(Australia). Geroago Surfskia sorosleek erabili zuten igeri-
lariak erreskatatzeko. Baina ontzi hauek garestiak ziren eta 
eraginkortasunez erabiltzeko gaitasun handiak beharrez-
koak ziren. Surfskia salbamendurako tresna baliagarrian 
bihurtu zenez, erreskate txapelketak antolatzen hasi ziren.

Gaur egun, Surfskia salbamendurako erabiltzeaz gain 
munduan zehar lehiatzeko ere erabiltzen da. Batez ere, ur 
beroagoak dituzten kostaldeetan oso ezagunak dira, hala 
nola: Australian, Hegoafrikan, Kalifornian edo Hawaiien. 

Badira bi Surfski mota, hondartzetan erreskaterako erabil-
tzen diren Surfskiak (Life Saving) eta itsas zabalean ibiltze-
ko direnak. Kirol klubek bi ontziak erabiltzen dituzte, baina 
lehenbizikoaren kasuan, tamaina eta pisu ezaugarri zorro-
tzak bete behar dituzte lehiatu ahal izateko. Itsaso zabale-
ko Surfskia haize eta uhinen alde distantzia luzeak egiteko 
erabiltzen da.

He wa’a he moku, he moku he 
wa’a.

Kanoa gure uhartea da, eta uhartea 
gure kanoa da.
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Amuitz uhartea
Amuitz uhartea Higerreko lurmuturrean kokaturik dago, 
itsasargitik hurbil. Azalera txikikoa, zati handienak 150x70 
metroko dimentsioa du eta itsas mailarekiko gehienezko 
altuera 10 metro hartzen du.

Kondaira zaharrek diotenez, garai batean pikondoak omen 
zeuden, erromatarren garaian. Bertan aurki daitekeen fau-
na, sugandilak, zelaietako arratoiak eta itsas txoriak izan 
daitezke.

Hondarribiko arrantzale zaharrek bertan dagoen harri mu-
tur bati “Amuko” deitu ohi zioten, eta bertako gune bati, be-
rriz, “Xaxiarri”. Neguko garaian, eguraldi txarraren ondorioz 
itsasora ateratzea ezinezkoa zenean, familien eguneroko 
sostengua bilatzen zuten bai Amuitz uhartean, baita Jaizki-
belgo kostalde guztian ere. 

Bi zatiz osatutako “Agaya” kanabera erabiltzen zuten arran-
tzarako. Sabia, mogoia, lupia, muxata eta bestelako arrai-
nak arrantzatuz.
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Ibilbidea
Uztailak 7, larunbata, Euskadiko Itsas-Kayak (Surfski) XIV. 
Koparen barruan, AMUITZ klubak laugarren proba antola-
tuko du Hondarribiko hondartzan.

Probari hondartzan ekingo zaio eta kai-espigoirantz jota, 
nahi duten pertsona guztientzat ezaugarri berdingabeak 
ditu ibilbideaz gozatzeko nahiz bertatik lehiaketa ikusteko, 
baita hondartzan udaz gozatzen edo espigoian barrena ibi-
laldia egiten ari direnentzat ere. 

Ibilbidea 15 km-koa da, eta irteera eta helmuga Hondarribi-
ko hondartzan izango dira.

Proba hondartzatik hasi eta mendebalderantz abiatuko da, 
Kai berria, Erdiko punta eta Amuitz uhartea ezkerreko al-
dean utziz. Mendebalderanzko norabidea jarraituz (Pasaia 
alderantz), Biosnarreko puntara iristean itzulera egingo 
dute berriro ere Hondartzan kokatuta egongo den helmu-
garantz.

IRTEERA-SALIDA
HELMUGA-LLEGADA

KAI BERRIA

ERDIKO PUNTA

AMUITZ IRLA

BIOSNARKO MUTURRA

15 km
SURFSKI – SPRINTERS – OC1/VA’A

10 km
TRADIZIONALAK / KADETEAK                        
TRADICIONALES / CADETES

IBILBIDEA - RECORRIDO #1 IBILBIDEA - RECORRIDO #2
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Komunikazio plana
Arroja!! Challenge ekitaldiari buruzko informazioaren 
hedapena egokia izatekoz, hiru helburu argi dituen ko-
munikaziozko plana antolatu dugu:

1. Ekitaldirako parte-hartzaileak erakarri, eta, behin erre-
gistratuta daudela, probako esperientzia eta Hondarribiko 
egonaldia ahalik eta atseginena izan dezaten ahalegindu.

2. Ikusle izan daitezkeenak erakarri: Probaren ezaugarriak, 
ibilbidea eta Outrigger Kanoa eta Surfski kirol modalitateen 
berezitasunak ezagutarazi. Aldi berean, Arrojaaa!! Challen-
ge ekitaldiaren inguruko jarduera paraleloei (haurren lante-
giak, musika, jaialdia, etab.) balio erantsia eman.

3. Ekitaldia, bere babesle eta kolaboratzaileekin lotu: euren 
marka eta burutzen dituzten jarduerak hedatuz, baita Hon-
darribiko hiria bera eta dituen erakargarritasun historiko, 
kultural, gastronomiko eta naturalak ere.

Asmo horiek gauzatzeko, hurrengo kanal edo komunika-
bideak erabili nahi ditugu:

– Ekitaldiaren informaziorako berripapera (aurrez izena 
eman duten parte-hartzaile eta publikoak jasotzeko).

– Elkartearen sare sozialak: Facebookeko orrialdea eta 
Instagram eta Twitter kontuak. Aurreko asteetan aldizkako 
argitalpenak eta berrien hedapen intentsiboa probaren bi 
egunetan (uztailaren 7 eta 8an).

– Ekitaldiari buruzko sustapen-bideoa, ekitaldia ospatu au-
rretik.

– Arroja!! Challenge ekitaldiari buruzko laburpen-bideoa, 
ekitaldia burutu eta ondorengo astean hedatzekoa.

– Prentsa-oharrak: Izena emateko epea irekitzearekin ba-
tera, maiatzaren 28an, prentsa-oharra bidaltzeko asmoa 
dago, eta uztailaren 7a baino lehenago beste hainbat ohar 
bidaliko dira: bat ekitaldi paraleloen programazioarekin 
(musika, haurrentzako tailerrak...), eta bestea ibilbidearen 
ezaugarriei buruzko informazioarekin, eta egun horietan 
etorriko diren palistarik aipagarrienak (kirol-ikuspegiarekin) 
aditzera emanez.

Ekitaldiaren ondorengo egunetan oharra bidaliko da eki-
taldiaren laburpen eta balorazioarekin, laburpen-bideoa 
zabaldu baino lehen.

– Aurkezpenerako prentsaurrekoa: Ekitaldia baino aste 
bat edo hamar egun lehenago (ekainaren 27-29 bitartean) 

prentsaurrekoa antolatuko da, komunikabide nagusiei 
Arroja!! Challenge ekitaldia aurkeztekoz.

– Sare sozialetarako ekitaldiaren berezko hashtag edo eti-
keta sortuko da: #ArrojaHondarribia. #Surfskia #Outrig-
gerCanoa #Piragüismo, #Hondarribia, #Hondarribiaturis-
mo… etiketekin batera erabiliko da.

Komunikazio-estrategia hau ondorengo komunikabideeta-
ra (prentsa, irratia, telebista, online) bideratuko dugu:

PRENTSA IDATZIA
– El Diario Vasco (www.diariovasco.com), Kiroletako eta 
Bidasoako atalak (eskualdeko informazioa).
– Noticias de Gipuzkoa (www.noticiasdegipuzkoa.eus), 
Kiroletako atala eta eskualdeko informazioa.
– Berria (www.berria.eus), euskaraz argitaratzen den 
egunkaria.
– Hitza (www.hitza.eus) astekaria paperrean, eta egunero 
gaurkotzen den argitalpen digitala.
– Sud Ouest (www.sudouest.fr), Frantziako hego-mende-
baldean (Iparraldean barne) argitaratzen den egunkaria.

TELEBISTAK
– Teledonosti (www.teledonosti.tv), Gipuzkoako berrien 
hedapenerako tokiko telebista, programazio propioa du 
Bidasoalderako. Vocento / Diario Vasco taldeari atxikita.
– ETB (www.eitb.com): Euskal irrati/telebista publikoa.
– TVPI (www.tvpi.fr): Frantziaren hego-mendebaldeko to-
kiko telebista, Iparraldean ikusten da.

IRRATIAK
– Irun Irratia-Cadena SER (www.radioirun.eus)
– Euskadi Irratia/Radio Euskadi: EITB talde publikoko irra-
tiak.
– Antxeta Irratia (www.antxetamedia.eus): Bidasoa-Txin-
gudiko (Irun-Hondarribia-Hendaia) eskualdeko euskarazko 
irratia.
– COPE Donostia
– Onda Cero Donostia

ONLINE KOMUNIKABIDEAK
– Conecta Bidasoa (www.conectabidasoa.com): Bida-
soa-Txingudi eskualdeko berrien ataria.
– Piraguismo munduari buruzko webgune espezializa-
tuak
· Daniel Duran
· Ponte a Ola
· Sexto Anillo
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PROMOZIOZKO PACK-ak

PACK 1:                               300.00 euros

- 3.50m-eko 2 banderola.
- 3x3m-ko gunean, Stand-a jartzeko aukera.
- Ekitaldiko kamiseta ofizialean logoaren agerpena.
- Komunikabideetan eta sare sozialetan logoaren agerpena. 
- Ekitaldiko kartelean logoaren agerpena.

PACK 2:                               200.00 euros

- 3x3m-ko gunean, Stand-a jartzeko aukera.
- Ekitaldiko kamiseta ofizialean logoaren agerpena.
- Komunikabideetan eta Sare sozialetan logoaren agerpena. 
- Ekitaldiko kartelean logoaren agerpena.

PACK 3:                               100.00 euros

- Ekitaldiko kamiseta ofizialean logoaren agerpena.
- Komunikabideetan eta Sare sozialetan logoaren agerpena. 
- Ekitaldiko kartelean logoaren agerpena.

PACK 4:                               50.00 euros

- Komunikabideetan eta Sare sozialetan logoaren agerpena. 
- Ekitaldiko kartelean logoaren agerpena.

Prezioak BEZ barne.



OHARRA: 

Txosten honetan dagoen informazio guztia AMUITZ Nautical Experiences-en jabetza intelektualekoa da. Beste helburu batzuetarako erabiliz gero, AMUITZ 

Nautical Experiences-ek dagozkion legezko akzioak abian jarriko ditu.

HAU EZ DA HAWAII… BAINA 
HOBEAGOA IZAN LITEKE!

HARREMANETARAKO 

Manex Martinez
Tel: 722640164

manex@amuitz.com


