
ARRANTZALEEN
MUSEOA

BISITA       JARDUERAKeta



Hitzaurrea
Ertzilla Dorrea, Bermeoko
Portu Zaharraren gainean dago.
Monumentu nazional
izendatua, 1948. urtetik aurrera
Arrantzaleen Museoko aretoak
hartzen ditu bere baitan.
Zaharberritze lanen ondoren,
2014ko azaroan berriz ireki zen,
guztiz berriztatutako
eraikuntza eta eguneratutako
erakusketa eskainiaz. 

Erakusketa egonkorrean,
arrantzaleen eta beraien
familien bizitza eta ohiturekin
erlazioa duten gaiak ikusi ahal
dira; gremio-elkarteak,

itsasontziak eta historian zehar
arraina harrapatu eta saltzeko
erabili diren teknika
desberdinak. 

Honetaz gain, museoko lau
solairuetatik bat Euzko Itsas
Gudarosteari buruzkoa da,
gehienbat arrantzale
euskaldunez osatuta egon zena. 

Arrantzaleen Museoko edukiak
adin eta mota guztietako
publikoari helarazteko
helburuarekin, bisitari heldu
zein txikitxoenei zuzendutako
bisita eta ekintza egitaraua
diseinatu da.



94 688 11 71 arrantzaleenmuseoa@bizkaia.eus

TALDEENTZAKO BISITAK

Material didaktikoa

Web orrialdea

Museoa gidari gabe bisitatu nahi
duten taldeentzako, gelei
buruzko materiala dugu
eskuragai euskaraz, gazteleraz,
ingelesez eta frantsesez,
aurretiaz bisita prestatu ahal
izateko.

www.bizkaikoa.bizkaia.eus

euskaraz eta
gazteleraz

Aldez aurretiko
erreserba
ezinbestekoa

asteartetik ostiralera

Material didaktikoa
eskuragarri

Urte guztian zehar bisita gidatuak eskaintzen dira taldeentzat.

Gidariek, talde motaren arabera azalpenak egokitzen dituzte: eskola

taldeak, elkarteak, etab.



Ikasle taldeak

Bestelako taldeak

Arrantzaleen mundua.
Arrainak eta balea.

Arrantzaleen mundua.
Arrain espezieak eta balea.
Arrantza motak Euskal Herrian.

Lantzen diren gaiak:

H.H. (5 urte):

L.H. (6-12 urte):

D.B.H:
Aurretik aipatutako gaiak eta nahi izanez
gero Euzko Itsas Gudarostea ere lantzea
posible da. (Erreserba egiterakoan
zehaztu)

Gutxienez 10 pertsona eta gehienez 30
saio bakoitzeko

Iraupena: 30-40 minutu
Prezioa: 1€ ikasleko
(hezkuntza arautua) eta
irakasleak dohain

Iraupena: 45 minutu

Prezioa: 2€ bisitari bakoitzeko
eta laguntzaileak dohain

Kasu guztietan erreserba egitea
ezinbestekoa da

94 688 11 71 arrantzaleenmuseoa@bizkaia.eus



Iraupena: Ordu eta erdi (16:30 - 18:00).
Doako zerbitzua.

Euskal arrantza mundua familian eta era dibertigarrian
ezagutzeko asmoz, Arrantzaleen Museoak, neguko larunbat
arratsalde batzuetan, guraso, atxitxe-amuma, osaba-izeko, edo
nahi den helduekin lagunduta, 4 urtetik gorako umeei
zuzendutako tailer didaktikoak eskaintzen ditu. Museoan
jorratzen diren gaietan oinarritutako joko edo eskulan bat
egiten da.

BESTELAKO JARDUERAK
Familia tailerrak

Opor tailerrak

LEKU
MUGATUAK

5 – 10 urtekoak (umeak bakarrik, laguntzaile barik).
Goizez, asteartetik ostiralera.
Prezioa: € 1 ume eta egun bakoitzeko.

Gabonak, Aste Santua eta Udako oporretan neska-mutilentzako
tailerrak antolatzen dira:

Erreserba
ezinbestekoa



94 688 11 71

arrantzaleenmuseoa@bizkaia.eus

Ertzilla Dorrea. Torrontero
enparantza - 48370 BERMEO

Informazioa eta
erreserbak

www.bizkaikoa.bizkaia.eus

https://bizkaikoa.bizkaia.eus/detalleContenido.asp?id=52&t=1&idioma=EU
https://www.instagram.com/arrantzaleenmuseoa/?hl=es
https://www.facebook.com/ArrantzaleenMuseoa/

