Turismo-intereseko
gune nagusien
dog-friendly politika

txakurrarekin ~Dog-friendly Politika

Askotan, zure txakurrarekin ongi etorria
zaren tokiak ezagutzea ezeze, lege
murriztaileak daudelako edo gunearen
kudeatzailearen politika pribatuagatik,
berarekin sartzea ezinezkoa duzun beste
horiek ezagutzea ere garrantzitsua da.
Atal honetan, aurretik aipatu ditugun
erakargarri turistiko nagusien dog-friendly
politika berrikusiko dugu.
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Lekuren bat txakurrik gabe bisitatu
nahi baduzue, garaiz planifikatzea
gomendatzen dizuegu, jakiteko ostatua
hartu duzuen lekuan txakurra uzteko
aukera duzun. Aukera hori ez baduzue
edota txakurra ezohiko lekuetan eta
bakarrik dagoenean urduri jartzen bada,
bi aukera dituzue:
• Bisita luzea bada, bilatu zaindegi bat,
txakurra behar bezala zainduko duena.
Zona bakoitzari buruzko informazio
praktikoan aurkituko dituzu aukerak,
ikono honen bidez identifikatuta: .
• Bisita laburra bada eta jende
gehiagorekin bazoaz, txandaka joan
zaitezkete, txakurra inoiz ez dadin
bakarrik egon.
Ez dago baimenduta
txakurrarekin joatea
Mugaketa batzuk
Txakurrarekin bisitatzeko plan
interesgarria
Bisitaren gutxi gorabeherako
iraupena (bisita planifikatzeko,
txakurrentzako zaindegi batera jo
behar baduzu)

Museoak, ELIZAK ETA
KATEDRALAK
Cristobal Balentziaga Museoa (Getaria)
< 1 Ordubete.
Rolls Royce Museoa. Loizaga dorretxea
(Galdames)
< 1 Ordubete.
Txakur guztiak onartzen dituzte lorategian.
Pabiloietan, txakur txikiak besotan eramateko
aukera dago, baina txakur handiek kanpoan
lotuta gelditu behar dute. Zuk ezagutzen duzu
inork baino hobeto zeure txakurra, eta zeuk
jakingo duzu kanpoan zain gera daitekeen ala
txarto pasatuko duen. Beldurtuz gero, gerta
liteke urduri jartzea eta zaunkaka hastea edo
marmar egitea norbait ondotik pasatzen denean.
Karten Fournier Museoa (Gasteiz)
< 1 Ordubete.
Gernikako Batzarretxea (Gernika)
1 - 2 ordu.
Albaola, Euskal Itsas Ondarea
(Pasao Donibane)
2 - 3 ordu.
Bilboko Arte Ederren Museoa (Bilbo)
2 - 3 ordu.
Guggenheim Bilbao Museoa (Bilbo)
2 - 3 ordu.
Victoria Eugenia antzokia (Donostia)
2 - 3 ordu.
Principal antzokia (Gasteiz)
2 - 3 ordu.
Arriaga antzokia (Bilbo)
2 - 3 ordu.
Txillida Leku Museoa (Hernani)
1 - 2 ordu.
Loiolako Santutegia (Azpeitia)
< 1 Ordubete. Ingurua benetan ederra
da eta txakurrak eskertu egingo dizu. Taldean
bazoazte, txandaka sar zaitezkete
Arantzazuko Santutegia (Oñati)
< 1 Ordubete. Ingurua benetan
ikusgarria da eta txakurrak eskertu egingo dizu;
izan ere, santutegitik hainbat bide abiatzen

dira mendian barna, horietako batzuk Urbiara
eta, handik gora, Aizkorriko kareharrizko
gailur-lerroraino, Aizkorri-Aratz parke natural
bikainean. Taldean bazoazte, txandaka sar
zaitezkete.
Gasteizko Santa Maria katedrala (Gasteiz)
< 1 Ordubete. Ibilian aritzeko lorategi
ederrak daude inguruan; kanpotik ikus ditzakezu
edota txandaka sartu bestela, barnealdea ere
ikusteko.

Upategiak,
sukaldaritza-guneak eta
lantegiak.
Añanako Gatz Harana (Añana). Debekatuta
dago txakurrak sartzea, elikagaiak ekoizteko
gunea baita. Kanpoaldean mosketoi bat dago
txakurrak lotuta uzteko. Ikusi inguruan egin
ditzakezun jarduerak eta gatzagak kanpotik
ikusteko ibilbidea. Bisitatu liburuxka honen
«Mendiak eta bailarak» ataleko informazio
praktikoa.
Baigorri upategia (Samaniego)
El Fabulista upategia (Laguardia)
Ysios upategia (Laguardia)
Marques de Riscal upategia (Eltziego)
Basque Culinary Center (Donostia)
Estatuko araudiak aginduta, debekatuta
dago elikagaiak erabiltzen diren guneetan
animaliak sartzea.

Kobazuloak eta ibilbideak
Donejakue Bidea (Euskadi)
Aire zabaleko bidea da eta ez dago inolako
mugaketarik.
Donejakue Bidea ezin aproposagoa da ibilbide
luzeak egitera ohituta dauden animaliekin
egiteko. Barnealdeko nahiz Kostaldeko
Donejakue Bidearen etapak egiteko aukera
duzue txakurrak eta biok.
Inaziotar Bidea
Aire zabaleko bidea da eta ez dago inolako
mugaketarik. Ignazio Loiolakoak, zalduna
zela, 1522an Loiolatik Manresara egin zuen
bidea oroitzen du. Bidea Ignazio Loiolakoaren
jaiotetxean abiatzen da, Azpeitian (Gipuzkoan),

Pozalaguako kobazuloa (Karrantza)
< 1 Ordubete.

Jaialdiak eta merkatuak
Zinemaldia (Donostia)
Debekatuta dago txakurrarekin zineman edo
antzokian sartzea baina, hori bai, txakurrarekin
kalean zehar ibiltzeko aukera duzu eta batek
daki, agian Hollywoodeko izarren batekin topo
eta guzti egingo duzu. Dena dela, gogoan izan
garai horretan jende asko ibiltzen dela kalean
eta, beharbada, ez dela txakur beldurtiekin,
urduriekin edo larriekin ibiltzeko unerik onena.
Jazzaldia (Donostia) | Getxo Jazz |
Gasteizko Jazzaldia
Ezin da txakurrarekin sartu kontzertuguneetara, ez eta hondartzan direnean ere.
Nahi baduzu, terraza irekiak dauden eremuak
eta kontzertu txikiak edo beste jarduera
batzuk egiten diren eremuak aprobetxatu
ditzakezu. Halakoetan bai, txakurrarekin joan
zaitezke, betiere lotuta badago. Kontuan izan
behar duzu, ordea, egun eta ordu batzuetan
jende asko bil daitekeela eta, gainera,
musikaren bolumena kontuan hartuta, zure
txakurrarentzako leku desatseginak izan
daitezkeela.
BBK Live (Bilbo)
> 5 ordu. Guztiz debekatuta dago
txakurrarekin sartzea eta, baimenduta balego
ere, zuzeneko musikaren bolumena nahiz
jende uholdea jasanezinak dira txakurrarentzat
Mundaka Fest: Basque Music&Cook
jaialdia (Mundaka)
> 5 ordu. Guztiz
debekatuta dago txakurrarekin sartzea eta,
baimenduta balego ere, zuzeneko musikaren
bolumena nahiz jende uholdea jasanezinak
dira txakurrarentzat.
Ordiziako azoka (Ordizia)
< 2 ordu. Aire zabaleko merkatua
da eta, beraz, txakur eta guzti joan
zaitezke. Merkatua astean behin egiten da,
asteazkenetan, 09:00etatik 13:00etara.
Merkatu irekia da eta ez dago txakurrarekin
joateko arazorik, jende ugari dabilen eta
janaria dagoen lekuetan ibiltzera ohituta
badago.

Dog-friendly
garraiobideak
Renfe (aldiriak)
www.renfe.com

Euskotren
www.euskotren.eus

Txakurrek bidaia-kutxan edo uhalez lotuta
eta muturrekoa jarrita joan behar dute.

Euskotrenen edozein tamainako txakurrak joan
daitezke, baina betiere uhalez lotuta.

Renfe (ibilbide ertain eta luzeak)
www.renfe.com

Bizkaibus
www.bizkaia.eus

10 kg arteko txakurrak joan daitezke, betiere
60x35x35 cm-ko bidaia-kutxa batean (edo
txikiagoan) badoaz.

Txakurrak joan ahal dira, baina betiere 8 kg baino
gutxiago badituzte eta bidaia-kutxan sartuta badoaz.

Itsu-txakurrak eta
laguntza-txakurrak
Aipatu berri ditugun debeku eta politikek ez
diete eragiten itsu-txakurrei eta laguntzatxakurrei. Izan ere, leku guztietan sar daitezke
jabearekin, elikagaiak erabiltzen dituzten
lekuetan izan ezik (upategietan, adibidez).

Arriskutsuak izan
daitezkeen txakurtzat
sailkatutakoak
2002az geroztik, zortzi txakur-arraza daude sailkatuta
«arriskutsuak izan daitezkeen txakurtzat» estatueremuan: Pit Bull Terrierra, Rottweilerra, Argentinako
dogoa, Staffordshire Bull Terrierra, American
Staffordshire Terrierra, Fila Brasileiroa, Tosa Inua eta
Akita Inua. Autonomia-erkidegoek zerrenda luzatzeko
aukera dute baina EAEn ez da luzatu. Arraza horietako
txakur batekin bidaia egiten baduzu, beti lotuta eta
muturrekoa ipinita edukitzea agintzen du legeak.
Kasu batzuetan, gerta daiteke lokal eta espazioetako
dog-friendly politika zorrotzagoa izatea arraza
horietako txakurrekin.
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eta txakurrarekin egiteko plan bikaina da.
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