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                11.1. BEHARREZKO DOKUMENTUAK

• Pasaportea edo nortasun agiria
Dagoeneko muga-kontrolik ez dago EBko herrialde ugariren artean. EBko legeriaren 
parte den Schengeneko itunak kontrol guztiak deuseztatu zituen barneko mugetan. 
Gainera, kanpo-mugetan kontrol eraginkorrak ezarri zituen, baita bisatuen politika 
orokorra ere.

Guztira, 26 dira Schengen espazioa osatzen duten herrialdeak: Alemania, Austria, 
Belgika, Danimarka, Eslovakia, Eslovenia, Espainia, Estonia, Finlandia, Frantzia, Grezia, 
Herbehereak, Hungaria, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxenburgo 
Malta, Norvegia, Polonia, Portugal, Txekiar Errepublika, Suedia eta Suitza.

LABURPENA

Gidaren atal honetan zure bidaia planifikatzeko edozelako baliabideak aurkituko 
dituzu, bai eta gerta daitekeen edozein gorabeherari aurre egiteko informazio 
praktikoa.  

• Birpasatu beharrezkoak izango dituzun dokumentuak, eta ondo izan gogoan 
behar besteko denborarekin lortu behar duzula Europako Osasun Txartela. 
Buruko min asko kenduko dizu horrek.
• Beherapen, deskontu eta aurrezteko bideak badira hor zehar zabiltzanean. 
Aztertu zein agiri edo txartel-mota etorriko zaizun ondo.
• Europar Batzordearen webgunera jo, helmuga duzun herrialdearen gaineko 
informazioa kontsultatzeko: abiadura-mugak, moneta, segurtasuna, eta abar.
• Edozein gorabeherari konponbide emateko laguntzarako euskarriak: 
larrialdietako telefonoa, lapurreta-salaketa, dokumentazioa galtzea, eta abar.
• Eraman mugikorra edozein jazoeratarako prest eta baliabide guztiak zure 
eskura
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11. VIAJAR POR EUROPA

GARRANTZITSUA: Schengeneko itunaren arabera, ohiz kanpoko egoeretan, ordena 
publikoaren edo segurtasun nazionalaren aurkako mehatxua antzematen denean, 
Estatu kideek aldi baterako kontrolak egin ahal izango dituzte mugetan. Kontsultatu 
mugako kontrolak aldi baterako berrezarri dituzten herrialdeen zerrenda eta 
informazio eguneratua. 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/
schengen/reintroduction-border-control/index_en.htm 

Hala ere, Bulgaria, Kroazia, Zipre, Irlanda, Errumania edo Erresuma Batura bidaiatuz
gero, indarrean dagoen nortasun agiria edo pasaportea aurkeztu behar dituzu. EBko 
herrialdeak dira horiek, baina ez daude atxikita mugarik gabeko Schengen esparrura. 
Bidaian hasi baino lehen, egiaztatu ondo zeintzuk diren beharko dituzun agiriak, eta 
adi Schengen esparruari atxikita ez dauden herrialde horiekin.

EBn barrena bidaiatzean ere, hobe duzu agiri horiek eramatea, horien premia izan 
dezakezulako zure burua identifikatzeko edo segurtasun-arrazoiak direla medio. Ez 
ahaztu agintari nazionalek emandakoa dela nortasun-agiri baliodun bakarra.

• Bisatua
EBn barrena bidaiatzeko ez duzu bisatu baten beharrik..
Atzerriko egonaldiaren lehen hiru hiletan ezin dizute eskatu erregistro batean izena 
ematerik (hau da, herrialdean egoteko eskubidea berresten duen agiri bat eskura 
dezazula), baina egin dezakezu, hala nahi baduzu.
Herrialdean hiru hilabete igaro eta gero, dagokion erregistroan izena ematea  exiji
diezazukete (udaletan polizian egin ohi da izapide hori).

• Aseguruak
Ez ahaztu aseguruen (bidaia, osasuna eta automobila) dokumentazioa zurekin 
eraman behar duzula.

• Europako Osasun Txartela
Europako osasun-txartela ere eraman behar duzu. Osasun-txartelak aukera ematen 
dizu Europar Batasuneko herrialdeetan eta EBrekin hitzarmenak sinatu dituzten 
herrialdeetan osasun-laguntza jasotzeko.
www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/ 
Asistenciasanitaria/DesplazamientosporE11566/TSE2/index.htm

Europar Batasuneko web-atarian aurkituko duzu bidaiatzeko behar duzun 
dokumentazioari buruzko informazioa: Zure Europa 
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/eu-citizen/index_es.htm 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control/index_en.htm
http://www.seg-social.es/Internet_4/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Asistenciasanitaria/DesplazamientosporE11566/TSE2/index.htm
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                11.2. BIDAIATZEKO AHOLKUAK

Atzerrian barrena bidaiatzeko, hobe duzu bisitatzen duzun herrialdearen lege eta 
ohituren berri izatea. Herrialde askoren bizimodua eta kultura gureen oso bestelakoak 
dira. Legeak ere aldatzen dira, eta zure herrialdean legezkoak eta arruntak diren 
gauzak arazo-iturri bihur daitezke beste herrialde batean.

Garrantzi handikoa da beste herrialde batzuetan estupefazienteen (alkohola barne) 
jabetzari, kontsumoari eta trafikoari dagokienez indarrean dauden legeen berri 
izatea.

Gainera, atzerriko herrialde baterako bidaia hasi aurretik, hobe duzu Espainiak bisitatu 
beharreko herrialdean duen enbaxadari edo kontsulatuari buruzko informazioa 
jasotzea. Agiriak galdu edo lapurtuz gero edota beste arazoren bat sortuz gero 
laguntza handikoak izango dira zuretzat.

Behin argi daukagunean Europako beste herrialde batean zer egonaldi mota egin 
behar dugun, bidaian abiatu aurretik paperak eguneratuta daudela egiaztatu behar 
dugu, ezinbestean.

• Hobe dugu garrantzizko dokumentuen originalekin batera fotokopiak ere eramatea
beste toki batean gordeta, originalak galduz gero lagungarri izan daitezkeelako. 
Txartel-argazkiak eramatea komeni da, litekeena delako baimen bereziren bat 
kudeatu behar izatea. Hodeian eskaneatuta izatea ere komenigarria da.
• Eraman beti nortasun-agiria, eta kontsultatu helmugako herrialdeak pasaportea
eta bisatuak eskatzen ote dituen.
• Idatzi telefono-zenbaki bat dokumentu nagusietan, behar izanez gero, norbaitek
zure familiari ohartarazteko aukera izan dezan.
• Eraman zurekin Espainiak bidaiaren herrialdean duen enbaxadaren edo
kontsulatuaren helbidea.
• Oro har, herrialde bakoitzak zer baldintza jartzen dituen jakiteko (txertoak, bisatua,
pasaportea eta abar), erabili lotura hau, eta, ageri den datu-basean, tekleatu 
interesatzen zaizun herrialdearen izena; bertan, dokumentazioari eta prozedurei 
buruz behar duzun informazio guztia aurkituko duzu.
h t t p : / / w w w. e x t e r i o r e s . g o b . e s / P o r t a l / e s / S e r v i c i o s A l C i u d a d a n o /
SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx

11. EUROPAN BARRENA BIDAIATZEKO
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Gehienetan, bidaiatzea jarduera atsegina eta positiboa izaten da. Baina bidaia 
amesgaizto bihurtzeko aukera ere badago. Ezustekoek, kontratatutako zerbitzuak 
ez betetzeak eta beste zenbait arazok zaputz dezakete bidaia. Horregatik, oso 
garrantzitsua da egin beharreko bidaia ongi  prestatzea,  kontratua  egiaztatzea,  
eta, bereziki, gure eskubideak errespetaraztea. Hau da, kontsumitzaileen eta 
kontsumitzaileen eskubideak errespetaraztea.

Europako Batzordearen webgunean, besteak beste, bidaiatzen duzunean dituzun 
eskubideen eta kontsumitzaile gisa dituzun eskubideen eta abarren berri emango dizute. 
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_es.htm 

                11.3. LEKUALDATZEA

Badaude hainbat garraioen bilatzaileak: bilatzailean bi leku jarrita, nondik nora 
joan nahi duzun, webgune hauek garraiatzeko aukera guztiak ematen dituzte (gutxi 
gorabeherako prezioekin).
• Rome2Rio: http://www.rome2rio.com/
• GoEuro: http://www.goeuro.co.uk/

Euro Cheapo: Europan zehar merke bidaiatzeko bilatzailea eta aholkuak  
http://www.eurocheapo.com/

Maps.me aplikazioa: http://maps.me/en/home,  aplikazio honekin munduko mapak 
izan ditzakezu zure mugikorrean eta offline erabili. 

11.3. A. Errepidetik

Ibilgailu partikular batean bazoaz, ez ahaztu honako hauek eraman behar dituzula:
- Gidabaimena.
- Ibilgailuaren zirkulazioko baimena.
- Ibilgailuaren asegurua eta indarreko ordainagiria.
- Ibilgailuaren azterketa teknikoaren txartela egunean, baldin eta ibilgailuak lau 
urtetik gorako antzinatasuna badu.

11. EUROPAN BARRENA BIDAIATZEKO
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• Gidabaimena
Europar Batasuneko herrialde batean emandako indarreko gidabaimena balioduna 
da gainerako Estatu kideetan. Herrialde gehienetan, ibilgailua gidatzeko gutxieneko 
adina 18 urte da. Autoak alokatzeko gutxieneko adina aldatzen da EBko herrialde 
batetik bestera, baina 20 urtetik 23 urtera bitarte izaten da normalean. Zenbait 
herrialdetan gehieneko adina ere izaten da, 65 urtetik 75 urtera bitarte izan 
daitekeena.

• Automobil asegurua
Autoaren aseguruaren polizak gutxieneko estaldura (hirugarrenekiko estaldura) 
eskaintzen dizu automatikoki, EBko kide guztien eta Islandiaren, Norvegiaren eta 
Suitzaren legeriak eskatzen duena. Zure herrialdean arrisku orotako asegurua baduzu, 
egiaztatu atzerrian ere estaltzen zaituela.
Gutun  berdea  ez  da  nahitaezkoa  EBn  barrena  bidaiatzeko,  baina   nazioartean
onartua dago aseguru-proba gisa, eta kalte-ordainak erreklamatzeko bidea errazten 
du istripua izanez gero. Gutun berderik ezean, hobe duzu nahitaezko aseguruaren 
egiaztagiria eramatea.
www.cobx.org/ [EN]
Zure aseguru-etxeak Europako istripu-partea eman diezazuke, dokumentu estandar 
horretan zure datuak errazago betetzeko aukera izan dezazun, atzerrian istripua 
izanez gero.

• Bide segurtasuna
Bide-segurtasunari, abiadura-mugei, bidesariei, alkoholemia-mugei eta Europan 
barrena gidatzeko bestelako informazio praktikoei buruzko informazio gehiago nahi 
baduzu, kontsultatu Europar Batasunaren ataria.
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_en.htm  [EN]
“Atzerrira bidaiatzea” doako aplikazioa jaitsi ahal duzu. Bertan Europako bide- 
segurtasunari loturiko arau nagusiak zeintzuk diren aztertu ahalko duzu, eta zenbait 
jolas dibertigarritan aritu. Abiatu aurretik deskargatzen baduzu, ez dizute ibiltaritza- 
tarifarik kobratuko. 
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?&ref=I090369&sitelang=en

• Mapak eta ibilbideak
Badira Europako ibilbideetan barrena autoz zein bizikletaz bidaiatzeko aplikazio oso 
erabilgarriak, ibilbideak antolatu, iraupena eta gastuak ezagutu eta ibilbide posibleak 
ikusteko aukera ematen baitute. Google Maps, Mappy edo – ViaMichelin.

11. EUROPAN BARRENA BIDAIATZEKO
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http://www.viamichelin.com/
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11. Programas Europeos

• Autoa partekatzeko
Autoa partekatzeari carpooling deritzo. Ekimen horri esker, dirua aurreztuko duzu 
eta gutxiago kutsatuko duzu, bidaiatzeko modu erraz eta merkea izateaz gain:
www.compartir.org 
www.blablacar.es 
www.amovens.com 
www.mylifts.com [EN] 
www.shareling.es 
https://www.blablacar.fr/ [FR]

• Autobusa
Autobus eta autocar zerbitzu guztietan eta ibilbide luzeko batzuetan (250 kilometro 
baino gehiagokoetan), bidaiariei aplika dakizkiekeen eskubide batzuk arautu ditu 
Europar Batasunak: laguntza eta informazio egokiak, dirua itzultzeko edo garraiobide 
alternatiboa eskuratzeko bermea, atzerapenen ziozko kalte-ordaina, babesa heriotza-, 
lesio-, galera- edo kalte-kasuetan eta berariazko laguntza dohainik gaigabetasunak 
edo mugikortasun urritua duten pertsonentzat. 
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_es.htm 

• Eurolines
Europan barrena autobusez bidaiatu nahi dutenentzako gunea. Ikus eskura dauzkazun 
helmuga eta ordutegi guztiak. Erreserbatu txartela online.
www.eurolines.com

• HITHCWIKI
Auto-stop eginez bidaiatzeko webgune erabilgarria:
http://hitchwiki.org/en

11.3. B. Hegazkina

• Aireko bidaiarien eskubideak
Aireko bidaiariek zenbait eskubide dituzte honako hauei buruzko informazioari 
dagokionez: hegaldiak eta erreserbak, ekipaje hondatuak, atzerapenak eta bertan 
behera uzteak, ontziratze-ukatzeak, istripuengatiko konpentsazioak edo antolatutako 
oporretan sortutako arazoak. Informa zaitez.
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_es.htm 

11. EUROPAN BARRENA BIDAIATZEKO
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• Zerrenda beltza
EBk zenbait konpainiari ukatu die EBn jarduteko edo EBko aireportuak erabiltzeko 
aukera.
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_es.htm

• Segurtasuna
Bidaiarien kontrolari, esku-ekipajeari, fakturatutako ekipajeari eta hegazkinen 
segurtasun-kontrolei buruzko arau batzuk daude indarrean, EB osoan segurtasun- 
maila handia bermatzen dutenak. Informa zaitez.  
http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/transport.html?root_default=SUM_1_
CODED%3D32,SUM_2_CODED%3D3205&locale=es 

• WORLD TRAVEL GUIDE
Orri honetan aireportuen gida bat aurkituko duzu eta hirigune bakoitzera heltzeko 
garraio-aukerak ikus ditzakezu. 
http://www.worldtravelguide.net/airports

• Hegaldi merkeen bilatzaileak:
www.ultimasplazas.com 
www.govolo.es 
www.edreams.es 
www.mobissimo.com
www.vuelosbaratos.es
 www.rumbo.es 
www.whichbudget.com 
www.kayak.com 
www.trabber.com 
www.skyscanner.es/
www.vuelo24.es/
http://www.es.lastminute.com/
http://www.mirayvuela.com/
http://www.easyviajar.com/ 
http://www.momondo.es/
http://www.liligo.es/
https://es.skypicker.com/

• Aire-konpainia merkeak Europan:
Aer Arann:hegaldi nazionalak Irlandan, eta Irlandatik Ingalaterrara eta Eskoziara. 
Air Baltic: Hegaldiak Riga, Austria, Bielorrusia, Belgika, Txekiar Errepublika, 
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http://www.aerarann.com/
https://www.airbaltic.com/en-ES/index
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Danimarka, Estonia, Finlandia, Alemania, Irlanda, Holanda, Polonia, Errusia, Suedia 
eta Ukrainara
Air Berlin: hegaldi nazionalak Alemanian, eta Austria, bai eta Europa osoan eta 
Afrikako iparraldean ere.
Air Dolomiti: hegaldi nazionalak Italian, eta Austria, Frantzia, Alemania, Espainia eta 
Suitzatik.
Air Europa: ez da hegaldi merkeen konpainia bat, baina mota horretako aldi baterako 
eskaintzak izan ohi ditu. Espainia eta Europako hainbat norako.
Air Malta: Konexioak Malta eta Londresera.
Air Vallèe: hegaldiak Aostara eta Torinora.
Aluu Airlines: hegaldiak Groenlandia, Danimarka eta Islandian.
Blue Air: hegaldiak Errumania, Turkia, Italia, Alemania, Frantzia, Espainiara... 
Blue Panorama Airlines: hegaldiak Italia eta Grezian, batez ere.
Brussels Airlines: Bruselan oinarri duten hegaldiak.
BudgetAir: hegaldiak Irlanda eta Frantzia, Grezia, Portugal eta Espainia artean. 
Carpatair: hegaldiak Errumania eta Italia artean eta Alemania eta Hungaria artean. 
Condor: hegaldiak Alemaniatik, Europako hainbat aireportutara.
Corendon: hegaldiak Holanda eta Turkia, Espainia, Grezia, Portugal, Maroko eta 
Bulgaria artean.
Club Air: hegaldiak Italia, Errumania, Frantzia eta Belgika artean.
Cytyjet: hegaldiak Belgika eta Alemania, Ingalaterra, Italia, Jersey Uhartea, Luxenburgo, 
Holanda eta Frantzian artean.
EasyJet: hegaldi merkeen konpainia garrantzitsuenetako bat. Espainiatik eta Europako 
beste toki batzuetatik eskaintzen dituen hegaldiak ikusteko, ikus Easyjet-en hegaldi 
merkeak.
Etihadregional: hegaldiak Suitza, Italia, Frantzia, Ingalaterra, Espainia eta Alemanian 
artean.
Fly Baboo: hegaldi nazionalak Suitza eta Italiatik, Txekiar Errepublika, Espainiatik ia 
Europa osotik.
Flybe: hegaldiak Ingalaterra, Frantzia, Irlanda, Man Uhartea, Italia, Holanda, Eskozia, 
Espainia, Suitza eta Ulsterretik.
TuifflyNordic: hegaldiak Suedia, Norvegia, Txekiar Errepublika, Espainia eta Hungaria 
artean.
Germania Express: hegaldiak Alemania barruan, eta Austria, Frantzia, Italia eta 
Espainiatik. 
Eurowings: hegaldiak Alemania barruan, eta Austria, Frantzia, Ingalaterra, Italia, 
Portugal, Txekiar Errepublika, Espainia, Suitza, Turkia eta Hungariatik.
Hellas Jet: hegaldiak Grezia eta Belgika, Frantzia, Ingalaterra eta Suitza artean. 
Helvetic: hegaldiak Suitza, Austria, Belgika, Espainia eta Frantzian  artean.
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https://www.airberlin.com/de-DE/site/start.php
http://www.airdolomiti.it/
https://www.aireuropa.com/es/vuelos
http://www.airmalta.com/
http://www.airvallee.it/
http://aluu.dk/
http://www.blueairweb.com/
http://www.blue-panorama.it/it/index.html
https://www.brusselsairlines.com/
http://www.budgetair.ie/
http://www.carpatair.com/
https://www.condor.com/de/index.jsp
http://www.corendon.com/
http://www.clubair.it/
http://www.cityjet.com/
http://www.easyjet.com/es/
https://www.etihadregional.com/en-us/
http://flybaboo.com/
http://www.flybe.com/
http://www.tuiflynordic.se/
http://www.gexx.com/
https://www.eurowings.com/de.html
http://www.hellas-jet.com/en%2Dgb/Default.aspx
http://www.helvetic.com/hdc/
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HOP!: hegaldiak egunero Europako 50 norakotara, batez ere frantsesak.
Iberia Express: hegaldiak Espainia, Frantzia, Danimarka, Alemania, Grezia, Islandia, 
Irlanda, Italia, Holanda, Norvegia, Polonia, Errumania, Errusia, Suedia eta Erresuma 
Batuan. 
Jet2: hegaldiak Ingalaterra eta Frantzia, Italia, Holanda eta Espainia artean. 
Meridiana: hegaldiak Italia barruan, eta Frantzia, Ingalaterra, Holanda eta 
Espainiatik.
Monarch Airlines: hegaldiak Ingalaterra, Gibraltar, Portugal eta Espainia artean. 
Norwegian Air Shuttle: hegaldiak Norvegia barruan, eta Ingalaterra, Portugal eta 
Espainiatik.
Niki: hegaldiak Austriatik Europa osora, bereziki Grezia, Turkia, Egipto eta Marokora.
Onur Air: hegaldi nazionalak Turkian.
Ryanair: hegaldi merkeen konpainiarik handiena Europan. Hegaldiak Ingalaterra, 
Austria, Belgika, Danimarka, Finlandia, Frantzia, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda, 
Norvegia, Portugal, Eskozia, Espainia eta Suediara. 
Ikus: Ryanairren hegaldiak Europako hirietara.
SAS: Finlandia barruan aritzen da, eta hegaldiak Belgika, Danimarka, Alemania, 
Herbehereak, Norvegia eta Suediarekin.
Scandjet: hegaldiak Suedia, Bosnia eta Kroazia, Malta eta Espainian artean.
SkyEurope: hegaldiak Eslovakia eta Kroazia, Frantzia, Ingalaterra, Italia, Alemania, 
Holanda, Polonia, Txekiar Errepublika, Espainia eta Suitza artean.
Smart Wings: hegaldiak Txekiar Errepublika eta Danimarka, Frantzia, Holanda, 
Espainia, Suitza eta abarren artean.
Sun Express: hegaldiak Turkia, Austria, Alemania eta Suitza artean.
ThomsonFly: hegaldiak Ingalaterra, Frantzia, Jersey Uhartea, Espainia eta abarren 
artean...
Transavia: hegaldiak Holanda eta Danimarka, Frantzia, Alemania, Ingalaterra, Irlanda, 
Italia, Norvegia, Portugal, Espainia eta Suediaren artean.
Virgin Airlines: hegaldiak Belgika, Danimarka, Frantzia, Grezia, Ingalaterra, Italia, 
Portugal, Espainia, Suedia eta Suitza artean.
Volotea: Bartzelonan ezarritako konpainia; hegaldiak Espainia, Italia, Grezia, Alemania, 
Txekiar Errepublika, Kroazia eta Albanian.
Vueling: hegaldi merkeen konpainia kataluniarra. Hegaldiak ia Europa osoan 
barrena
Wizz Air: hegaldiak Hungaria, Polonia, Frantzia, Grezia, Alemania, Ingalaterra, Italia, 
Txekiar Errepublika, Espainia eta Suediatik.
WOW Air: hegaldiak Islandia eta Danimarka artean, eta Ingalaterrarekin.
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11.3. C. Trena

Trena garraiobide eraginkorra eta ekologikoa da, aukera ugari eskaintzen dituena. 
Nazioarteko lineetan badaude programa batzuk kostuak merkatu egiten dituztenak.

• Interrail
Txartel moduko bat da, hainbat egunetan trenez Europako 30 herrialde baino 
gehiagotan lehen edo bigarren mailan bidaiatzeko aukera ematen dizuna.
Bi txartel mota daude, bidaiariari malgutasun handiagoa eskaintzeko hautatutako 
helmugaren eta bidaiatzen eman nahi dituen egunen araberakoak. Txartel globalak 
eta tokian tokikoak:

Txartel globalak: bisita itzazu eskaintzaren herrialde guztiak, nahi dituzun tren guztiak 
hartuta, 22 egunez edo hilabetez.
Txartel global “malguak”: bisita itzazu herrialde guztiak, trena darabilzun egunak 
bakarrik kontuan hartuta. Guztira emango dituzun 10 egunetan, 5 bidaiatzen eman 
ahal dituzu, eta 10 guztizko 22 egunetan.
Tokiko txartel “malguak”: tokian tokiko txartelari esker, herrialde bat bisitatu ahal 
izango duzu, trena darabilzun egunak bakarrik kontuan hartuta.

www.inter-rail.org webgunean, hasiberrientzat propio sortutako gida kontsulta 
dezakezu; gainera, foro batean parte har dezakezu, eta esperientziak, zalantzak, 
gomendioak, kontsultak eta abar aurkeztu edo jaso. Halaber, Europako trenbide- 
mapa aurki dezakezu sarean, zure bidaia programatzeko oso baliagarria.
www.inter-rail.org/ 
www.interrail.eu 

• Renfe
Bidaiatzeko modu horri buruzko xehetasun guztiak jartzen ditu zure eskura. Zoaz 
RENFEren edozein leihatilara edo bidaia-agentzia batera, eta erosi zure txartela. 
Interneten ere eros dezakezu.
http://www.renfe.com/viajeros/viajes_internacionales/interrail.html

• Eurail Passes
Eurail: Europa trenez ezagutzeko aukerarik onena. Eurail Passes (Eurorail ere 
deitzen zaie) txartelei esker, tren-bidaia malgua egin dezakezu Europako sareko 18 
herrialdeetan barrena:
http://es.eurail.com/
www.raileurope.com

11. EUROPAN BARRENA BIDAIATZEKO



280

EUROPA HELMUGA

• Rail Plus
Txartel pertsonal eta besterenezina da, tren-txartelak prezio berezietan erosteko 
aukera ematen duena. Txartel hori baduzu, tren-txartelaren prezioa % 25 murrizteko 
aukera izango duzu.
http://www.renfe.com/viajeros/viajes_internacionales/railplus.html

• Euro<26 Gazte Txartela
26 urtetik beherakoentzako abantailak.  Autonomia-erkidegoen eta EYCAren  gazte-
txartela. 
http://www.renfe.com/viajeros/tarifas/carnet_joven.html

• European Railway Server
Trenzaleentzako ezinbesteko gunea; Europako trenbide nazionaletako webgune 
guztiekiko loturak eskaintzen ditu atari honek.
www.railfaneurope.net/ [EN]

• SNBC Europe
Abiadura handiko trenak Europako hiriburu nagusietara
www.b-europe.com

• Voyages-sncf.com
Bila zabiltzan tren-bidaia preziorik onenean aurkitzen duen konpainia frantsesa. 
Eskaintza bereziak eta txartelak blokeatzeko aukera doan. 
http://es.voyages-sncf.com/es/viaja-tren-europa

• SEAT61
Mundu osoko trenen gida osoen eta eguneratuena da. [EN]
http://www.seat61.com/

11.3. D. Itsasontzia

EBko herrialdeen artean itsas linea ugari daude kalitatezko zerbitzu erregularrak 
eskaintzen dituztenak autoaren, trenaren edo hegazkinaren alternatiba edo osagarri 
gisa. Gainera, EBko 28 herrialdeetatik 20ren barruan bide nabigagarri ugari daude, 
37 000 km guztira. Itsas bidaia edo ibai-bidaia egin dezakezu, edo bestela itsasontzia 
erabili, lasaitasunez bidaiatzeko garraiobide egokia den heinean.
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Azkenik, penintsula Balear Uharteekin, Britainia Handiarekin eta Irlandarekin lotzen 
duten ferryak erabiltzeko aukera ere baduzu.

• Baliabideak
- Trasmediterránea: Penintsula lotzen du Balear Uharteekin, Kanariar Uharteekin 
eta Ipar Afrikarekin.  
   www.transmediterranea.es
- Ferries P&O [EN] [FR] [DE]: Europako kontinentea lotzen du Britainia Handiarekin 
eta Irlandarekin.  
   http://www.poferries.com/eu/portal 
- Brittany Ferries: Bilbotik, Santanderretik, Bretainiatik eta Normandiatik Britainia 
Handirako eta Irlandarako bidaiak antolatzen ditu. 
www.brittanyferries.es/
- Europa osoko ferry konpainiak: 

http://www.directferries.es/ 
http://www.cruise.com/ [EN]

11.3. E. Metroa

Aztertu Europako hirietako metro-lineetako mapak, baldin eta garraiobide erabiltzea 
aurreikusi baduzu.
www.urbanrail.net/eu/euromet.htm [EN]

11.3. F. Bizikleta eta txangoak

Europako Txirrindularien Federazioak kudeatutako EuroVelo sarea txirrindularientzako 
ibilbide luzeko 12 bide antolatzen ari da Europan barrena. 66.000 km-ko hedadura 
izango dute guztira. Oinez ibiltzea nahiago baduzu, berriz, Europako Mendi Ibilien 
Federazioak informazio egokia jartzen du Europako mendizaleen eskura, eta ibilbide 
luzeko 11 bide gomendatzen ditu, Europa norabide guztietan zeharkatzen dutenak. 
EuroVelo: www.ecf.com/ [EN]

• Europako Mendi Ibilien Federazioa:
Europa osoan, gero eta gehiago dira oporraldian eta astialdian botak lotu eta 
naturaguneen edertasuna oinez ezagutzera abiatzen direnak.
www.era-ewv-ferp.com [EN] [FR] [DE]
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11.3. G. Motxila turismoa

Bidaiatzeko zenbait modu daude. Batzuek erosotasunari ematen diote lehentasuna, 
eta ia oporraldi osoa ongi programatzea dute nahiago. Beste batzuek, aldiz, bisitatu 
beharreko tokira beste era batera hurbiltzea nahiago dute, inprobisaziorako ere 
tartea utziz. Besteak beste, motxiladun bidaiariak daude azken talde horretan. 
www.gazteaukera.euskadi.net/r58-5072/eu/contenidos/informacion/viajes_ 
mochileros/eu_16121/viajes_mochileros.html

                11.4. NAZIOARTEKO TXARTELAK

Mundu osoan balia ditzakezu txartel hauek eskaintzen dizkizuten abantaila eta 
deskontuak. Gainera, ostatu hartzeko, museoak bisitatzeko edo erosketa merkeagoak 
egiteko aukera eskaintzen dizute txartel hauek.
Gazteaukera Euskadiko gazteriaren atarian eska ditzakezu txartel horiek, eta, 
jarraian, Gazte Informazioko edozein bulegotan jaso.
www.gazteaukera.euskadi.net/r58-801/eu/contenidos/informacion/viajes_ 
descuentos/eu_7795/viajes_descuentos_e.html

• Gazte-txartela
Gazte-txartela Europa-mailan homologatuta dagoen gazte-txartel bakarra da, 
European Youth Card Association (EYCA) delakoaren mendekoa delako. Hori dela- 
eta, Gazte-txartelaren titular gazteek Gazte-txartelaren abantailez ez ezik, beste 
autonomia-erkidegoetako gazte-txarteletakoez eta Europako 38 herrialdetakoez ere 
goza dezakete. Mundu osoan bidaian laguntza emateko doako asegurua du barne 
hartuta, aseguratutako pertsonaren ohiko etxebizitzatik 30 kilometro zenbatzen 
hasita.
www.gazteaukera.euskadi.net/r58-2392/eu/contenidos/informacion/txartela_ 
conseguirla/eu_1868/txartela_conseguirla_e.html

• Nazioarteko ikasle txartela edo ISIC (International Student Identity Card)
ISIC txartela munduko edozein herrialdetan erabil dezakezu. Baldintza bakarra bete 
behar duzu txartelaren abantailak aprobetxatzeko: denbora osoko ikaslea izatea.
www.gazteaukera.euskadi.net/r58-2251/eu/contenidos/informacion/ocio_cult_
carne_estu/eu_1744/carne_estudiante_u.html
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• Nazioarteko irakasle txartela edo ITIC (International Teacher Identity Card)
ITIC txartela mundu osoan aintzatetsita dago, eta deskontuak eta zerbitzu bereziak 
eskaintzen dizkizu mundu osoko garraioetan, ostatuetan, museoetan, antzokietan, 
kulturguneetan eta gune historikoetan. Ofizialki aintzatetsitako ikastetxeetako 
irakasle zuzenduta dago. 125 herrialdetan dauden abantailak kontsulta ditzakezu.
www.gazteaukera.euskadi.net/r58-2251/eu/contenidos/informacion/ocio_cult_ 
carne_prof/eu_1748/ocio_cult_carne_pr_e.html

• Go-25 edo IYTC (International Youth Travel Card) Nazioarteko Txartela
Go-25 txartelak 26 urtez azpiko gazteak ditu jomugan. Txartel horri esker edozein 
tokitan milaka deskontu eta abantaila baliatzeko aukera izango duzu. 
www.gazteaukera.euskadi.net/r58-2251/eu/contenidos/informacion/ocio_cult_ 
carne_go25/eu_1746/go25_e.html

• Nazioarteko aterpekide txartela
Aterpekide-txartelak ez dizu deskonturik eskaintzen, baina txartel honi esker, adin 
guztietako pertsonek nazioko zein atzerriko aterpetxeetan har dezakete ostatu. 
www.gazteaukera.euskadi.net/r58-4235/eu/contenidos/informacion/albergues_ 
carne/eu_8206/carne_on_line_e.html

                11.5. OSTATUA

Bidaiatzean, ostatu hartzeko zenbait aukera dauzkazu eskura. Gehien gustatzen 
zaizun eta zure premia fisiko eta ekonomikoetara ondoen egokitzen den ostatu mota 
aukeratu behar duzu, besterik ez. 

Gida honetan hainbat aukera eskaintzen dizkizuegu, hotelak, ostatuak, kanpinak, 
aterpetxeak, Bed&Breakfast, guesthouse, ostatua lanaren truke, ostatua trukatzea 
eta apartamentuak alokatzea, besteak beste.
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Ostatu hartzeko baliabideak

• HOTELAK
Edonon daude, baina ostatuak baino askoz garestiagoak dira. Hona hemen bilatzaile 
onenetariko batzuk

Hotels Combined: http://www.hotelscombined.com/ES 
Booking: http://www.booking.com/country/es.html?aid=371025 
Kayak: http://www.kayak.es/ 
Fogg: http://www.fogg.es
Skyscanner: http://www.skyscanner.es
Trivago: http://www.trivago.es 

• Hostel World
Bidaia ongi antolatu nahi baduzu, dataren araberako bilaketa egin dezakezu, ostaturen 
bat eskuragarri daukazula egiaztatzeko.
http://www.hostelworld.com/

• Hostelbookers
Mundu osoko aterpetxeen eta hotel merkeen direktorioa. 
www.hostelbookers.com/

• Hostels Club
EBko herrialdeetako hotel, pentsio eta aterpetxeen eskaintzarik onenak. 
www.hostelsclub.com

• Gazteentzako aterpetxeak – Hostelling International
Ostatu hartzeko aukera merkeenetako bat da. Aterpetxeak sukaldez, armairuez, 
jangelez eta beste zerbitzu osagarri batzuez hornituta daude. Hirietako erdigunean 
egoten dira normalean. “Aterpekide-txartela” behar duzu horietako batean ostatu 
hartzeko.
Gazteentzako Aterpetxeen Nazioarteko Sareak Gazteentzako Aterpetxeen 90 elkarte 
baino gehiago ditu 60 herrialde baino gehiagotan banatuak, 4 000 aterpetxe baino 
gehiago kudeatzen dituztenak.
Estatu espainolean, instalazio horiek Gazteentzako Aterpetxeen Sarean (REAJ) bildu 
dira: www.reaj.com/. 
Nazioarteko sareko aterpetxeak HiHostels webgunean kontsulta daitezke: https://
www.hihostels.com/ 
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• Aterpetxeak
Nazioarteko bidaiariei izugarri gustatuko zaie mundu osoko gazteentzako aterpetxeei 
buruzko   informazioa   eskaintzen   duen   webgune   hau.   Webgunea   bisitatzean, 
kontsultatu garraio eta txangoei buruzko orriak. Ez ahaztu, halaber, tren-garraiorako 
abonuak eta hegazkin-txarteletarako deskontuak dauzkazula! 
www.hostels.com

• Aterpetxeak Europan
Non lo egin Europan? Bilatu aterpetxe bat; batzuek online erreserbatzeko aukera 
eskaintzen dizute bidaia hasi aurretik. Aurkitu hautatutako helmugara iristeko 
eskaintzarik merkeenak. Bidaiatzeko aholku baliagarriak. 
www.europeanhostels.com/ [EN]

• Europako aterpetxeen gida
Europako aterpetxeei buruzko gida, argazkiak eta guzti, iritsi aurretik zer ostatu mota 
aurkituko duzun jakin dezazun. Aterpetxeetako webguneetarako sarbidea. 
www.europeanhostelguide.com [EN]

• Kanpinak
Kalitatezko kanpinak Europa osoan. Informazio zehatza Europan eskuragarri dauden 
hainbat kanpinen inguruan. Herrialdearen, eskualdearen, herriaren, kanpinaren 
izenaren edo eskainitako zerbitzuen araberako bilaketa egin dezakezu. Fidelizazio-
txartelak ere badaude.
www.eurocampings.co.uk/en/europe/
http://www.campingcheque.es/
http://www.vayacamping.net/
http://es.campings.com/
http://www.campingeurope.com/
https://es.camping.info/campings
http://infocamping.com/ 
http://www.campingkey.es/ 

• Europan kanpatzeko
Interhike webguneak zenbait aholku eskaintzen dizkizu, Europan kanpatzeko eta 
mendi-ibiliak egiteko. Hautatu herrialde bat, eta bertan eskuragarri dauden kanpin 
guztiak ikusiko dituzu.
www.interhike.com/
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• Bed & Breakfast
“Bed  and Breakfast” edo “B&B” ostatu mota bat da, tarifa murriztu baten truke 
“ohea eta gosaria” (ingelesez horixe esan nahi du, hitzez hitz) eskaintzen dituena.
http://www.bedbreak.com/ 
www.bedandbreakfast.com
https://www.bedandbreakfast.eu/?lang=es
http://www.bedandbreakfastworld.com/europe/map 
http://www.europebandb.com/
http://www.bringfido.com/lodging/bandbs/region/europe/ (Permite mascotas)
http://www.bedandbreakfastineurope.com/

• GUESTHOUSES/OSTATUAK
Zenbait herrialdetan, ostatuak edo apopilo-etxeak oso ohikoak dira. Etxe hauetan, 
apopilo bakoitzak bere logela du; batzuetan bainugela eta sukaldea partekatzen dira. 
http://www.european-guesthouse.com/
http://www.lonelyplanet.com/europe/hotels/guesthouses
http://religioustravelplanningguide.com/10-top-monastic-guesthouses-in-europe/

• Ostatua lanaren truke
Lanaren truke etxe edo baserrietan ostatu hartzea da beste aukera bat. Ostatua 
ematen da, aste edo hilabeteka, norberaren hizkuntza irakastearen edota baserri 
ekologikoetan laguntzearen truke, esate baterako.
http://www.wwoof.net/ 
http://www.staydu.com/
https://www.worldpackers.com/ 
http://www.helpx.net/
http://helpstay.com/
http://www.hostel-scotland.co.uk/sih-hostels/jobs-in-our-hostels 

• Etxeak eta ostatua trukatzea
Etxeak trukatzeko mugimendu bat dago, doako alternatiba gisa, kulturen eta 
pertsonen arteko trukea bultzatzen duena. Etxea partekatzeko arazorik ez baduzue, 
aintzat hartzeko moduko aukera izan daiteke. Interesatuen eskaintzak eta eskariak 
koordinatzen dituzten zentralak daude. Alde bikoak izan  daitezke  (etxe-trukea) 
edo alde bakarrekoak (norbaitek bere etxea lagatzen du), edo puntuen araberako 
sitemaren bitartez.
www.homelink.org
https://m.nightswapping.com/es/
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http://www.ihen.com/ 
www.stay4free.com 
www.couchsurfing.com 
www.hospitalityclub.org
www.belodged.com 
https://www.intercambiocasas.com/es 

• Apartamentuak alokatzea
Apartamentuak alokatzea hotela baino aukera merkeagoa (eta erosoagoa) izan 
daiteke, batik bat taldean, bikotearekin edo familian bidaiatuz gero. 
http://www.wimdu.es/
https://www.homeaway.es/
https://www.homelidays.es/ 
https://www.airbnb.es/ 

• Housesitting (etxeak zaintzea)
Jende asko oporretan (edo bidaian) doa eta etxea zainduko dion norbait behar du; 
egonaldi luzeen bila bazabiltza, aukera hau interesgarri suerta dakizuke.
http://www.caminomundos.com/guia-para-viajeros-housesitting/ 
https://www.housecarers.com/
https://www.mindmyhouse.com 
https://www.trustedhousesitters.com/ 
http://www.luxuryhousesitting.com/ (ostatua maskotak zaintzearen truke)

• Baliabideak, herrialdez herrialde

Alemania
www.studenten-wg.de 
www.wg-gesucht.de 
www.zwischenmiete.de

Austria
www.austria.info/es 
www.turismo.org/austria/

Belgika
www.belgica-turismo.es 
www.ugent.be/en 
www.esn.org

11. EUROPAN BARRENA BIDAIATZEKO



288

EUROPA HELMUGA

Bulgaria
www.bulgariatravel.org/es/Portal_oficial_de_turismo/ 
www.logitravel.com/guias-de-viajes/bulgaria-183.html

Danimarka
www.visitdenmark.es/es/dinamarca/turismo-en-dinamarca

Erresuma Batua
www.londonnet.co.uk
www.thisislocallondon.co.uk 
www.loot.com
www.yha.org.uk
www.gumtree.com
www.easyhotel.com
www.accommodationforstudents.com/ 

Errumania
www.inforumania.com/

Eslovakia
www.eslovaquia.sk/ 

Eslovenia 
www.slovenia.info/es/Home.htm?home=0&lng=7 

Estonia
www.visitestonia.com/es 

Finlandia
www.visitfinland.com/es/

Frantzia
www.seloger.com 
www.pap.fr 
www.avendrealouer.fr 
www.appartager.com 
www.adele.org
www.portail-colocation.com
www.fusac.fr
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Grezia
www.grecotour.com/grecia 
www.guiadegrecia.com /

Herbehereak
www.holland.com/es
www.nvm.nl

Hungaria
www.es.gotohungary.com/  

Irlanda
www.daft.ie
www.myhome.ie
https://www.scsi.ie/ 
www.let.ie
www.usit.ie
http://www.discoverireland.ie/ 

Italia
www.portaportese.it 
www.hostelscentral.com
http://www.secondamano.it/ 

Kroacia
www.lacroacia.es/ 

Letonia 
www.viajerosonline.org/component/content/article/480-letonia/5606-letonia-
informacion-turistica-y-guia-de-viaje-de-letonia.html 
www.latvia.travel/en 

Lituania
www.lietuva.lt/en/tourism 
www.viajerosonline.org/component/content/article/466-lituania/4801-lituania-
informacion-turistica-y-guia-de-viaje-de-lituania.html 

Luxemburgo
www.luxemburgo.net/turismo/ 
www.visitluxembourg.com/en 
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Malta
www.visitmalta.com/es/ 
www.viajarmalta.com/ 

Polonia
www.polonia.travel/es/ 
www.holapolonia.com/ 

Portugal
www.portaldahabitacao.pt
www.juventude.gov.pt
http://microsites.juventude.gov.pt/Portal/pt/default.htm 

Suedia
www.visitsweden.com/suecia/ 
www.sweden.se/ 

Txekiar Errepublika
www.czechtourism.com/sp/home/ 
www.disfrutapraga.com/ 

Zipre
www.chipreturismo.com/

                11.6. BESTELAKO INFORMAZIO PRAKTIKOAK

• Larrialdietarako zenbaki bakarra Europan: 112
Europar Batasuneko edozein herrialdetako larrialdi-zerbitzuetara deitzeko, markatu 
112 zenbakia edozein telefono finko edo mugikorretan. eCall sistema borondatez 
sartzea bultzatu du EBk. Istripua izanez gero, larrialdi-deia automatikoki egiten du 
ibilgailutik. 
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/about-112

• Galera edo lapurreta
Salatu edozein lapurreta tokiko poliziari. Salaketaren kopia erantsi beharko duzu 
baldin eta aseguru-etxeari horren berri eman nahi badiozu edo kalte-ordain bat eskatu 
nahi baduzu. Kreditu-txartela galtzen baduzu edo lapurtzen badizute, baliogabetu 
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berehala. Pasaportea lapurtzen badizute, jakinarazi zure herrialdeko kontsulatuari 
edo enbaxadari. Kontuan hartu EBtik kanpo zaudenean EBko edozein herrialdetako 
enbaxadara edo kontsulatura jo dezakezula laguntza eske. 
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_es.htm

• Ezagutu zure eskubideak
Bidaiatzeko eskubideen berri edo beste edozein eskubideren berri izateko eta laguntza 
non eskatu behar duzun jakiteko, deitu, doan, Europe Direct-en 00 800 6 7 8 9 10 
11 telefono-zenbakira, Europar Batasuneko edozein tokitatik. Posta elektronikoaren 
bitartez kontaktatzeko aukera ere baduzu.
http://europa.eu/europedirect/

• Erosketak
EBko herritarrek nahierara eros dezakete herrialde kide guztietan. Zenbat tabako eta 
zenbat alkohol eraman dezakete? Zer BEZ mota daude? Zein dira haragi eta esnekiei 
buruzko eta kontsumitzailea babesteari buruzko arauak?
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/alcohol-tobacco-cash/index_
es.htm 

• Dirua
Euroa EBko 17 herrialdetan erabiltzen da. Informa zaitez euroaren, beste moneta 
batzuekiko kanbio-tasaren eta dirua eskudirutan eta txartelen bitartez erabiltzeko 
moduaren inguruan.
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/money-charges/euro/index_es.htm

• Lagun egiteko animaliak
Katu edo txakur batekin bidaiatzea askoz errazagoa da gaur egun, EBk lagun egiteko 
animalientzako sortu berri duen pasaporteari esker. Kontsultatu xehetasunak 
hemen:
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/animal-plant/index_es.htm

• Komunikazioa
Nola esan egun on Lisboan? Nazioarteko zer aurrezenbaki markatu behar dira 
telefonoz deitzeko? Zenbat balio du Frantzian mugikorra erabiltzeak? Hemen 
aurkituko dituzu erantzunak.
www.europa.eu/youreurope/citizens/travel/money-charges/mobile-roaming-costs/
index_es.htm
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• Internet
Biadaiatu eta aldi berean konektatuta egoteko aukera bada gaur egun dirutza handirik 
xahutu gabe, MiFI gailuei esker. Bidaiarientzat propio WiFi eramangarria alokatzen 
duten enpresak badira; horri esker, internetera lotzeko aukera duzu, ibiltzaritza-tarifa 
ordaintzeke. Ez duzu sinestuko, bada? Jo AlldayInternet gunera.
https://alldayinternet.com/es/ 

                11.7. ZER EGIN?
• Agenda Time out
Time Out plataformak hiri askotako asteko edo hileko ekitaldiak biltzen dituen agenda 
bat du, bai eta Europako hiri nagusietan egin daitezkeen 20 gauzen zerrendak ere.
http://www.timeout.com/

• Ibiltariaren Gida
Europa ezagutu nahi baduzu, webgune honek bidaiatzeko aukera bat baino gehiago 
eskaintzen dizkizu. Europako aterpetxeen eta bidaien Europako gida deskarga 
dezakezu PDF formatuan, edo, bestela, hilabeteko buletinaren harpidedun  ere  
egin zaitezke, baldin eta ibiltariekin zerikusia duten albiste guztien berri izan nahi 
baduzu. 
www.bakpakguide.com [EN]

• Bug Backpackers’ Guide
Ibiltarientzako Europari buruzko gidarik onena. Garraioak, helmugak, jaiak eta 
ostatua Europan.
www.bugeurope.com [EN]

• Let’s Go
Ibilaldi laburra Europan barrena,  helmuga  interesgarrienei  buruzko  laburpena  
eta guzti. Aukeratu herrialdea, eta nahi duzun guztia aurkituko duzu. Kontsultatu 
dagozkion loturak.
www.letsgo.com/ [EN]

• Lonely Planet
Nazioarteko bidaia-gida online, hautatutako tokira iristeko moduari, garraiobideei 
eta toki interesgarriei buruzko informazioa eskaintzen dizuna. Bilaketa herrialdez 
herrialde egin dezakezu, eta oso mapa baliagarriak jaso ditzakezu. 
www.lonelyplanet.com/europe [EN]
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• Rough Guide
Mundu osoko herrialdeei buruzko aipamenak biltzen ditu. Bat egin beste erabiltzaile 
batzuekin, partekatu zure esperientziak eta aprobetxatu eskaintza bereziak (Air 
Miles).
www.roughguides.com [EN]

• Visit Europe
Europako hainbat helmuga interesgarriren berri ematen dizu atari honek, eta, hori ez 
ezik, herrialde bakoitzari buruzko azalpena ere eskaintzen dizu. Oraindik ez baduzu 
erabaki lehenik eta behin zer herrialde bisitatu nahi duzun, kontsultatu agerraldien 
edo ekintzen egutegia, aukeratzeko lagungarri izan daitekeelako.
www.visiteurope.com

• Wolrd travel guide
Herrialdez herrialdeko gida bat da, bidaiei, aireportuei, itsas bidaiei, erakargarriei, 
gizarteari, mapei, kirol eta jarduerei, osasunari eta abarri buruzko informazio orokorra 
biltzen duena. Europako eta munduko gainerako herrialdeei buruzko informazioa. 
http://www.worldtravelguide.net/europe

• Planeta Lowcost
Web-orrialde hau berorren egileen filosofiaren isla da: bidaiatzea eta ondo  
pasatzea dute gustuko, betiere diru gutxi xahututa. Mundu zabaleko eskaintzak eta 
beherapenak: halakoak eskaintzen dizkigute.
http://www.planetalowcost.com/

• Gay  Welcome
Topatu gayentzako jaialdi, ekitaldi, festa eta hotelak Europa osoan barrena
http://www.gaywelcome.com/gay-hotels.php

• WikiTravel. europe
Europatik zehar bidaiatzeko informazioa eta aholkuak jasotzen dituen lankidetza-
gida (wiki) 
http://wikitravel.org/en/Europe [EN]

• Visit Europe
Europar Batasuneko turismo-webgunea. Bidaiatzeko aplikazio eta Europako 
eskualdeen turismo-informazioarekin
http://www.visiteurope.com/es/ 
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                11.8. TURISMO-WEBGUNE OFIZIALAK HERRIALDEKA

Alemania:  http://www.germany.travel/es/index.html 
Austria: http://www.austria.info/es 
Belgika: http://www.visitbelgium.com/ 
Bulgaria: http://bulgariatravel.org/es
Danimarka: http://www.visitdenmark.es/es/dinamarca/turismo-en-dinamarca 
Erresuma Batua: https://www.visitbritain.com/es/es/ 
Errumania: http://romaniatourism.com/ 
Eslovakia: http://slovakia.travel/en 
Eslovenia: http://www.slovenia.info/?lng=7 
Espainia: http://www.spain.info/es/ 
Estonia: http://www.visitestonia.com/es 
Finlandia: http://www.visitfinland.com/es/ 
Frantzia: http://es.france.fr/ 
Grezia: http://www.visitgreece.gr/ 
Herbereak: http://www.holland.com/es/turista.htm
Hungaria: http://es.gotohungary.com/
Irlanda: http://www.ireland.com/es-es/ 
Italia: http://www.italia.it/es/home.html 
Kroazia: http://croatia.hr/es-ES  
Letonia: http://www.latvia.travel/en 
Lituania: http://www.lithuania.travel/es/ 
Luxemburgo: http://www.lcto.lu/en 
Malta: http://www.visitmalta.com/es/  
Polonia: http://www.polonia.travel/es 
Portugal: https://www.visitportugal.com/es 
Suedia: http://www.visitsweden.com/suecia/ 
Txekiar Errepublika: https://www.czechtourism.com/sp/home/ 
Zipre: http://www.visitcyprus.com/wps/portal
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                11.9. BIDAIATZEKO EZINBESTEKO APLIKAZIOAK

Evernote, ezin hobea bidaiari ordenatuentzat.
Tripadvisor, gomendioak eta berri laburrak. 
Sphere, oporretan egotea bezalakoa.
Google Maps, ez galtzeko.
Remember the milk ezer ez ahazteko.
Pixlr-o-matic, argazkirik onenak lortzeko.
Minube, beste bidaiari batzuen aholkuak eta txokoak.
Flight+, une oro zure hegaldiaren nondik norakoen berri izateko.
Forevermap, non zauden jakin dezazun.
TuneIn, eta izan bedi musika zurekin.
TripTracker, informazioa kontrolpean izateko.
Google Translate, (offline hiztegiak eta guzti).
TripIt, zeure burua hobeto antolatzeko.
Find iPhone, zure mugikorra berreskuratzeko.
Flying, modu sozialean hegan egiteko.
Airbnb, ostatu perfektua aurkitzeko.
MyFitnessPal, sasoi onean egoteko.
Nuok, italiar erara bidaiatzeko.
AroundMe, ingurunea ezagutzeko.
Skyscanner, merke hegan egiteko eta mundua ezagutzeko.
SitOrSquat, komunera joateko premia duten pertsonei laguntzeko. 
Photosynth, 360º-ko argazki-konposizio ikusgarriak sortzeko. 
Wikitude Drive, ingurunearen errealitate areagotua kuxkuxeroentzat. 
Foodspotting, jateko leku tipikoak aurkitzeko.
Tourist language learn & speak,  komunikatzeko.
Kayak, bidaiak, hegaldi merkeak, hotelak eta autoak bilatzeko, hegaldiaren egoeraren 
berri izateko eta bidaia kudeatzeko.
WeatherPro, eguraldiak ezustekoren bat eman diezagun saihesteko aplikazioa.
XE Currency, ordaintzeko trukea kalkulatzeko.
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https://evernote.com/intl/es/
https://www.tripadvisor.es/apps
https://itunes.apple.com/gb/app/sphere-360-camera/id335671384?mt=8
http://www.google.com/maps/about/
https://www.rememberthemilk.com/
https://pixlr.com/o-matic/
http://www.minubeapp.com/
https://itunes.apple.com/us/app/flight+-track-live-flights/id533365856?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/forevermap-2-worldwide-offline/id424183595
http://tunein.com/get-tunein/
https://itunes.apple.com/us/app/triptracker-live-flight-status/id339489528
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate&hl=es
https://www.tripit.com/uhp/mobile
https://itunes.apple.com/gb/app/find-my-iphone/id376101648?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/flying-free-air-travel-app/id559790191
https://www.airbnb.es/mobile
http://www.myfitnesspal.com/apps
http://www.nuok.it/app/
http://www.aroundmeapp.com/
http://www.skyscanner.es/movil.html?OriginDomainA=UK
https://www.sitorsquat.com/
https://itunes.apple.com/es/app/photosynth/id430065256?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wikitude&hl=es
http://www.foodspotting.com/find/in/The-World
http://descargar.cnet.com/Tourist-language-learn-speak/3000-20426_4-75620918.html
https://www.kayak.es/flights
http://www.weatherpro.eu/home.html
http://www.xe.com/es/currencyconverter/
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TravelSafe Pro, zoazen tokiko telefono eta larrialdietarako datu guztiekin.
Primeros Auxilios, edozein larrialditarako.
Expensify, gastuak kontrolatzeko.
CamTranslator,  testuei argazkia atera eta unean bertan itzulpena erdiesteko.
TouristEye, bidaia-gida osoa; zure bidaiak planifikatzeko, hirien mapak offline, birak, 
bidaien egunkariak eta abar.
Trip-It, bidaien antolatzailea.
DB Navigator, Europako garraio publikoaren ordutegiak. Tren, autobus, tranbia, metro 
eta itsasontzi bidaiarik onenak kalkulatzen ditu.
Booking.com, egin hotelen erreserba edozein hiritan eta segurtasun osoz zure 
gailutik.
aMetro, mundu osoko garraio-sistemen mapak.
APN On/Off, pantaila ukitu besterik ez duzu zure datu-konexioa amatatu edo 
pizteko.

11. EUROPAN BARRENA BIDAIATZEKO

https://www.intermundial.es/blog/travelsafe-pro-una-aplicacion-que-puede-salvarte-la-vida/
http://primeros-auxilios.idoneos.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.me.mobiexpensifyg&hl=es
http://www.xatakamovil.com/aplicaciones/camtranslator-para-android-traduccion-de-palabras-en-tiempo-real-con-ayuda-de-la-camara
http://www.touristeye.es/
https://www.tripit.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.hafas.android.db&hl=es
http://www.booking.com/index.es.html?label=gen173nr-1DCAEoggJCAlhYSDNiBW5vcmVmaEaIAQGYAQq4AQfIAQ3YAQPoAQGoAgM;sid=c40931ca1cb2a752bd36349bee7fad73;dcid=4;bb_ltbi=0&sb_price_type=total&
http://www.ametro.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.curvefish.widgets.apnonoff&hl=es



