
MATER BISITA 

EU- MATER euskal arrantza-ontzi tradizionalera  bisita: 
Arrantza tradizioaren sekretuak ezagutu itzazu MATER ur gaineko museo berezira 
bisita eginez. Arrantza itsasontzi klasiko honetan euskal  arrantzaleen bizitza ezagutu 
ez ezik,  hegaluzea arrantzatzeko gaur egun erabiltzen duten arrantza teknika  bitxia 
erakutsiko dizugu eta itsasontziaren  txoko guztiak ezagutzeko aukera izango duzu. 
Bisitan gainera  hegaluze pintxoa eta txakolina barne dago ere bai. 
 
 

ITSASORA IRTEERAK 

EU- Itsaslabarren ibilbidea MATER itsasontzi museoan: 
Sentitu sentsazio paregabea MATER itsasontzi museoan nabigatuz. Arrantza itsasontzi 
tradizionala, non nabigazioan zehar modu aktiboan parte hartzeko aukera izango 
duzun. Honetaz gain, Pasaiako portuaren funtzionamendua eta inguru naturalaren 
ezaugarriak ikasteko aukera zoragarria eskaintzen dizu.  
 

EU- Ilunabarra itsasoan MATER itsasontzi-museoan 
Sentitu ilunabarraren magia MATER itsasontzi museoan, arrantzontzi klasikotik 
Donostiako perspektiba paregabeaz gozatuz. Gainera, Pasaiako portu naturalaren 
sarrera zoragarria ikusi ahal izango duzu, bere itsasargi eta balizajeak iluntasunean 
bidea argitzen duten bitartean. Itsas irteera honek aperitiboa barne du ere bai. 
 

EU – Arrantza Saioa MATER itsasontzi museoan: 
Arrantzontzi klasiko honetan arrantza esperientzia paregabea bizi ahal izango duzu 
kirol arrantza praktikatuz ingurumenarekin errespetagarriak diren  arteak erabiliz eta  
nabigazioan modu aktiboan parte hartuz gain, gure euskal arrantzaleen lanbidean 
sakonduz. 
 

EU- Zetazeoen begiztatzea MATER itsasontzi museoan: 
Gozatu MATER  arrantzontzi klasikoan itsaso zabalean nabigatuz eta  gure Kantauriko 
biodibertsitate aztertuz. Ozeanografo eta itsas biologoen laguntzaz, gure kostaldean 
bizi diren zetazeo espezie nagusiak sailkatzen ikasteko aukera paregabea. 
 

TALLERAK 

EU – Kontserba tailerra MATER itsasontzi museoan: 
Kontserbak egiteko arbasoen teknikak ikasi MATER arrantzontzi klasikoan, non 
gainera, artisau kontserba egiteko aukera izango duzun benetako Kantauriko 
antxoarekin gero etxera eramateko. 
 



EU – Arrantza tailerra MATER itsasontzi-museoan: 
Modu arduratsuan arrantza egiten ikasteko aukera izango duzu arte ezberdin eta 
espezie nagusiekin trebatuz MATER arrantzontzi klasikoan, gaur egun itsasontzi 
museo bilakatua; eta honetaz gain, eraiki zure arrantza aparailua, portuan MATER 
museotik arrantza egiten saiatzeko. 
 
 

EU – Marinel tailerra MATER itsasontzi museoan:  
Egun batez marinel bilakatu zaitez MATER itsasontzi museoan, kuriositate eta jarduera 
praktikoz beterik dagoen tailerrean, nabigatzeko oinarrizko elementuak ezagutuko 
dituzu yinkana dibertigarri baten bidez. Gainera, marinel korapiloak egiten ikasiko 
duzu etxera eraman ahal izateko 
 

IBILALDI GIDATUAK PASAIAN 

EU – Pasaiako hirigune historikoen ibilbidea:  
Pasaiako arrantza herri berezia ezagutu, non antzinatik bere portu naturalak 
herritarrak  itsasoarekin oso loturik bizitzea eragin duen. Bere itsas ondare natural eta 
kultural aberatsak Pasaia bisitatzeko nahitaezko gunea bilakatzen dute, itsas mundua 
ezagutzen duten lekuko giden eskutik.  
 

EU – Arraunaren tradizioaren ibilbidea Pasaian:  
Pasaiako arraunaren munduan murgildu zaitez MATER itsasontzi-museoak eskaintzen 
dizun esperientzia honen bitartez, non arrantza eta portu munduko lotura ezagutzeko 
aukera izango duzun. Gainera, bere teknika ikasteko aukera duzu Sanpedrotarra 
arraun klubaren entrenamendu fosan arraun eginez.  
 

EU- Arrantza industriaren ibilbidea Pasaian: 
MATER Museoak eskaintzen dizun ibilbide honen bidez XX. mendean bakailaoaren 
portua bezala ezaguna izan zen Pasaiako arrantza portua  ezagutuko duzu. Gainera 
mota ezberdinetako arrain eta itsaskiak saltzen diren lonjako jarduera frenetikoa 
ezagutzeko aukera paregabe honetan itsasotik platereraino arraiaren ibilbidea ikasiko 
duzu. 
 

EU – Pasaiako itsasargien ibilbidea:  
Ezagutu oinez egiten den ibilbide honen bidez Pasaiako portu naturalaren ezaugarri 
eta funtzionamenduak MATER itsasontzi-museoko gida espezializatuen eskutik, zeinak 
gerturatuko dizute “Kantauriko seguruena” bezala ezaguna den Pasaiako portuaren 
eguneroko bizitzara. 
 

KOSTAKO TREKKINGAK 



EU – Kostako trekkinga Jaizkibel integrala: 
Gozatu kostako trekkingnaz a Jaizkibeleko mendian itsasertzeko bidetik MATER 
Museoaren gida profesionalen esku, non itsasargi, amildegi eta zintzilik dauden 
bailarek txundituta utziko zaituzten beraien paisaia eta ingurumen balioekin.  
 

EU – Kostako trekkinga Donostia-Pasaia itsasertzeko bidetik:  
Donostiatik Pasai San Pedrora, Ulia mendiaren kokaleku naturalean, ibiltariari paisaia 
harrigarri eta zoragarriak eskaintzen zaizkio. Gipuzkoako ur bazter 
erakargarrienetarikoa da, non lekuko gida adituen eskutik, euskal kostaldeko amildegi  
bortitz eta bertikalenen  gainetik doan ibilbidea egiten den. 
  
 

EU – Kostako trekkinga Grankanto bailaratik Jaizkibelen: 
Zirkulu formako ibilbidea Pasai Donibanetik hasten dena eta amildegien gailurretik 
zintzilik dagoen Grankanto lehen bailararaino  iristen dena, non Victor Hugok bertako 
hareharriaren eraketa geologiko zoragarrien inguruan idatzi zuen.  
 

EU – Kostako trekkinga aran koloretsua Jaizkibelen:  
“Aran koloretsu” izugarria edo Labetxu deritzana ezagutzeko ibilbidea: kobazuloak, 
zuloguneak, makro eta mikro-formekin, interes geologiko handiko paisaia ikaragarria 
marrazten dutenak: kolore zuriak, horiak, laranjak... zutabeak, sakonguneak, erleen 
panelak... Natura-ondare honek parke natural bati dagokion babesa beharko luke. 
 
 

EU- Kostako trekkinga Jaizkibeleko paramoundren ibilbidea:  
Harritu zaitez Jaizkibelgo ekialdeko  itsasertz zonaldean aurkitzen diren esfera 
formako sorkuntza misteriotsuekin. Harrizko hondartza zabal bat sorkuntza harrigarri 
hauez betea, irudimena esnatu araziko dizu  itsasoaren alboko hareharri hori honek 
sortutako  mundu animaturen bidez. 
 

 


