2020

SUSTAPEN
TURISTIKOA
DIAGNOSTIKOA
ASTIGARRAKO
UDALA
BALIABIDE TURISTIKOAK,
ESTRATEGIA ETA KOMUNIKAZIOA

Sustapen turistikoa diagnostikoa/Astigarragako Udala

Aurkibidea

01

Sarrera, lanaren helburuak eta metodologia

02

Baliabide turistikoen katalogoa.

03

Komunikazio turistikoa.

04

Amia

2

Sustapen turistikoa diagnostikoa/Astigarragako Udala

01.
-

SARRERA, LANAREN HELBURUAK ETA METODOLOGIA:
Zer da sustapen turistikoa diagnostiko dokumentua?

Astigarrako udalak turismoaren inguruan burutu nahi duen lehen ikuspegia
bat. Baliabide turistikoen

eta komunikazio esparruaren kanpo eta barne

begirada bat.

-

Zergatik garatu da?

Astigarragako
sagardoaren

udala

kultura

urteak
eta

daramatza

agenteekin

turismo

arloa

elkarlanean.

lantzen

Hala

ere,

ez

batez
du

ere

herri

estrategia turistikoaren inguruko lanketarik burutu. Udalak orain, turismo
eta merkataritzako tekniko lanpostua sortu du eta lan hau lehen abiapuntu
bezala identifikatzen da.

-

Zein helburu ditu?

Abiapuntuko lan bat sortzea eta herriko errealitate turistikoari loturiko
argazki sektoriala burutzea. Hau da, etorkizuneko turismo estrategia baten
lehen lerroak marraztea. Hiru helburu garbi ditu:
1. Herriko errealitate turistikoa osatzen duten agenteen iritzia jaso
eta hausnarketarako gune bat sortzea.
2. Herriko baliabide turistikoen katalogo bat burutzea
3. Gaur egun, turismo komunikazio estrategia ezagutzea eta balorazio
orokorra burutzea.
-

Nola garatu da?

Lanaren metodologiari dagokionean, bi metodologia bereizi ditzakegu. Barne
lanketa, ondare eta komunikazioari dagokiona, Bizibizikik burutu du udal
teknikariarekin batera,
burututako

eta parte hartze dinamika, agente turistikoekin

dinamikari

dagokionean.

Argazkia: Urtarrillaren 8an lan honen baitan burututako
bilera parte-hartzailea.Iturria: Bizibiziki
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02.

BALIABIDE TURISTIKOEN KATALOGOA:

Baliabideak jarduera turistikoaren lehengai bezala definitu dezakegu, neurri
handi batean jomuga turistikoaren erakargarritasun eta motibazio turistikoari
erantzuteko aukera baitute. Azterketa honen helburua, errealitate turistikoan
kokatutako baliabideen inguruko sailkapena burutzea izango da. Kontuan izan
behar da, ondare guztiak ez dutela baliabide turistiko bihurtzeko gaitasun
hori eta beraz ez direla baliabide turistiko bihurtuko.
Katalogo honen baitan udal teknikariarekin batera sailkatutako baliabideak,
herritarrekin izandako bilkuran identifikatutakoak eta Astigarragari buruzko
erreferentzietan ateratzen diren baliabideak sailkatuko dira.
Azterketa ondorengo indikatzaileen baitan burutu da:

Baliabide mota: Historiko-Kulturala,( azpisailkapena izendatuko da)
Naturala, Gastronomikoak, Osagarriak, mapa turistikotatik kanpo.
Jabetza: Pribatua/publikoa.
Kokalekua: Erdigunea/ lan eremua/garraiobide publikoak.
Bisitatzeko aukera: Bai/ez.
Sarrera: Baliabidera sarrerarik ordaindu behar bada adieraziko da.
Deskribapen laburra: Baliabidearen deskribapen orokorra burutuko da.

Baliabideen arteko
harremana eta hauen
parte hartze turistikoa
nolakoa den
ezagutzeko.
Horretarako zenbait
indikatzaileen baitan
lan egitea
proposatzen da.
Azterketa hau egun
mapa turistikoan
dauden baliabideetan
burutuko da.
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Baliabideak

Baliabide mota
ezagutu eta hauen
inbentarioa burutu
nahi da.

Baliabideak

Baliabideak

Ondare edo baliabide turistikoa: Gaur egun Astigarragako ondare bezala
edota baliabide turistiko moduan sailkatzen den identifikatzea.

Herriko agente
turistiko ezberdinek
plano turistikotik
kanpo egon
daitezkeen
baliabideak
identifikatzea eta
potentzialtasun
turistiko altuko
baliabideak
identifikatzea.
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2.1 KATALOGOA:
1. Igoin-Akola eta
Txoritokietako ondare
Historiaurreko aztarnak
2. Burdin Aroko
herrixka.
3. Murgia Jauregia

Inguru, eraikin eta monumentu
historikoak

4. Astigarragako udala
5. Txoritokietako
gotorlekua
6. Ergobiko Zubia.

Elizak, Ermitak, Monastegiak,
Santutegiak eta bestelako
baliabide erlijiosoak
Plazak, parkeak
Baliabide
Kulturalak

Museoak eta interpretazio
zentroak

7. Santiagomendiko
Ermita
8. Andra Mariaren
Zeruratze Parrokia
9. Murgia Parkea

10. Sagardoetxea
11. Sagardoaren kultura

Festak eta ohiturak

12. Sagardotegiak
13. Urteko ekintza
kulturalak

Elementu etnografikoak

14. Santiagomendiko parke
etnografikoa
15. Baserriak
16. Done jakue bidea

BESTEAK

17. SantiagomendiLandarbaso
Natur guneak
18. Urumea ibaia eta ibai
parkea

Baliabide
Naturalak
Ibilbide sarea
Natur interpretazio zentroa
Lehen gaia

19. Astigarragako
ibilbide sarea
20. Santiagomendi Natur
Eskola
21. Sagarra

Baliabide
Gastronomikoak

22. Sagardoa
Produktu gastronomikoak
23. Ilarraren astea.
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BALIABIDE KULTURALAK
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1. BALIABIDEA: Igoin-Akola (Langagorriko kutxa) eta Txoritokietako
ondare megalitikoak (Arreginea eta Ermañaldeko harrespilak)
Baliabide mota:

Historiaurreko aztarnak

Jabetza:

Astigarragako udala
Santiagomendi-Landarbaso. Landa eremua,

Kokalekua:

herrigunetik kanpo.

Bisitatzeko aukera:

Bai.

Sarrera:

Ez, espazio irekietan kokatzen dira.
Igoin

Akola

kokatzen
Deskribapen laburra:

da

estazio

megalitikoaren

Langagorriko

menirra.

barne

Hernani,

Donostia, Astigarraga eta Errenteriako udalek
osatzen

dute

estazio
megalitikoa.
Txoritokietako
estazio
megalitioan
aldiz,
Arregaina

eta

Ermañaldeko harrezpilak aurkitzen dira.
Guztiak

Sailkatutako

Babes

maila

dute

eta

Monumentu multzoen kategorian sailkatzen dira.
Baliabideetara

sarrera

ohikoena

San

Markosetik burutzen da. (Errenteria)
Herriko

eta

eskualdeko

baliabideari

buruzko

turismo

orrietan

informazio

bilatu

dezakegu. Hala ere, baliabide turistiko bezala
ez da elementu adierazgarri bezala bereizten.
Egun, baliabidea ez da produktu turistikoetan
Baliabide
turistikoa/Ondarea

txertatzen.
Hernaniko
sareak

Udalak

estazio

elementuak

eta

Gipuzkoako

megalitikoa

txertatu

Parketxe

osatzen

dituzte

duten
zenbait

ibilbideetan baina ez dago denak elkartzen
dituen ibilbide homologaturik.
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2. BALIABIDEA: Burdin Aroko herrixka
Baliabide mota:

Aztarna arkeologikoak

Jabetza:

Publikoa

Kokalekua:

Santiagomendi

Bisitatzeko aukera:

-Ez, bakarrik indusketa garaian.

Sarrera:

-Ez

mendian, ermitatik gertu.

2000 urteko antzinatasuna duen burdin aroko
herrixka da. Urteetan zehar zenbait indusketak
egin izan dituzte, lehenengoa 1990ean egin
zuten

Gipuzkoako

aztarnak

itsaertzean

bilatzeko

proiektu

historiaurreko
zabalago

baten

testuinguruan. Gero Aranzadiren eskutik beste
Deskribapen laburra:

indusketak egin dira, garrantzitsuena 2004ean,
orduan

aztarnak

burdin

arokoak

zirela

baieztatu zuten. Ustez, herrixkan bizi izan
ziren erromatarrak iritsi ziren arte.
Herrixkak

2km2ko

azalera

zeukan eta

bertan

aurki daitezke hileta eta habitat aztarnak.
Aurkitutako

ondarearen

artean

zeramikak,

etxeetako hormetako adobe aztarnak eta arrokan
zulatutako kubeta bat aurkitu ziren.
Indusketen
Udaletxetik
dator

eta

finantziazioa
eta

Gipuzkoako

katalogazioa

Astiagarragako
Foru

Aldunditik

burutzeko

Eusko

Jaurlaritzaren laguntzatik.
Ezin da baliabide turistiko bezala kontutan
hartu,
Baliabide
turistikoa/Ondarea

indusketak

izan

zirelako

(indusketa

ondoren eremu estalia da). Gainera, ez dago
inolako

informaziorik,

ez

kokapenari

ezta lortu ziren aztarnei buruz
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3. BALIABIDEA: Murgia Jauregia
Baliabide mota:
Jabetza:

Historiko- kulturala,
Pribatua, Murgiako markesarena izaten
jarraitzen du Jauregia.

Kokalekua:

Astigarragako herrigunean, Foru plazan
kokatzen da.
Herritarrek

eta

bisitariek

ez

dute

bisitatzeko aukera. Jarduera pribatuetarako
Bisitatzeko aukera:

erabilera

du,

ezkontzak

eta

ospakizunak

batik bat.
Jabetzak eta baliabide motak
Sarrera:

baldintzatzen

du baliabideetara sarrera. Egun, herriko
ondare bezala sailkatu dezakegu eta beraz
ez dago inongo sarrerarik baliabidera.
Murgia

jauregia,

jatorriz,

familiaren

dorretxea zen, XIII. mendean du jatorria eta
XV.

mendeaz

bilakatu
Deskribapen laburra:

geroztik

zen.

Gaur

etxebizitza
egun,

zibila

XIX.

mendean

egindako eraberritzea ikusten da gehienbat,
nahiz

eta

mantendu.

jatorrizko
Bere

harresiaren

baitan

zatiak

liburutegi

eta

artxibo historiko interesgarria dago.
mendearen

hasieran

lorategi

bat

frantziar

gehitu

XX

estiloko

zitzaion

eta

Markesarekin egindako hitzarmena eta gero
parke publikoa izatera pasatu zen, bertan
ehun

urtetik

gorako

zuhaitzak

aurkitu

daitezke.
Monumentu

multzoa.

Donejakue

bidea

euskarrietan,

mapa

kategoria du.

Herri

mailako

turistikoan kokatzen da egun. Hala ere, ez
Baliabide turistikoa/ondarea

dira

turismoari

burutzen.

Herritik

begirako

jarduerak

bideratzen

bisitetan ez da baliabidea txeratzen.
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4. BALIABIDEA: Astigarragako udal eraikina
Inguru, eraikin eta monumentu historikoak.
Baliabide mota:
Jabetza:
Kokalekua:

Bisitatzeko aukera:

Eraikin zibila
Astigarragako udala
Astigarragako herrigunean
Kanpoaldetik bisitatzeko aukera dago,
bisitarientzat itxita dagoela esan dezakegu.

Sarrera:

XVIII. mendeko eraikin zibila da, 4 zutabez

Deskribapen laburra:

osatutako arkupea dauka eta balkoi nagusia
jendaurreko

egitekoetarako.

garrantzitsua

dauka

Udal

fatxadan.

Bizi

armarri
handiko

plaza batean kokatuta dago, udal frontoiaren
ondoan.
Udaletxeko plazan, urtero, uztailean, herriko
jaiekin batera herri kirol txapelketak egiten
dira
Astigarragako Udalak ez du turismoari begirako
esku hartze espezifikorik izan (kanpoaldetik
bisitagarriak da), seinalizatuta dago baina ez
da

merkaturatze

kanal

zuzenik

bidatu

ezta

jarduera turistikorik ere ez.
Ondare edo baliabide
turistikoa:

Bestalde,
jarduera

kontuan
kultural

hartu

behar

gehienak

da

burutzen

herriko
direla

bertan
Babes maila Sailkatu du eta monumentu multzo.
Donejakue bidea kategorian sailkatzen da.
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5. BALIABIDEA: Txoritokieta Gotorlekua
Baliabide mota:

Inguru, eraikin eta monumentu
historikoak
Errenteriako Udala erosi zuen
nahiz

Jabetza:

eta

50

urte

lehenago

1996an,

salmentan

jarri zen. Jabea Errenteriako Udala da
baina

gotorlekuaren

zati

handi

bat

Astigarragako udalerrian dago kokatuta.
Txoritokieta
mugan,
Kokalekua:

mendixkan,

Guadalupe

gotorlekueatik

San

gertu

Astigarrgatik
eskaintzen

eta

oinez

da

Errenteriako
Markoseko

kokatzen
iritseko

PR-GI-80

da.
aukera

ibilbidearen

bidez.
Bisitatzeko aukera:

Ez. Kanpotik ikusteko aukera dago
bakarrik.

Sarrera:

Ez. Gotorlekua kanpotik bisitatu daiteke.
1890ean bukatutako gotorlekua da eta San
Marko

Gotorlekuaren

konplementu

bezala

eraiki zen, halaber San Marko Gotorlekua
Deskribapen laburra:

zaharberritu zen eta gaur egun turismoko
informazio gunea dauka gotorlekuko areto
batean.
arkitektura

Guda

ingenieritza

elkartzen

dituen

eta

defentsa

eraikina dela esan dezakegu.
Gaur egun,

inongo interbentziorik ez

duen eraikina da eta nahiko utzia dagoela
esan daiteke.

Gotorlekuaren

inguruan

historiaurreko

ondarea bisitatu daiteke.

Ondare edo baliabide
turistikoa:

Egun, PR-Gi 209 ibilbidearen baitan
kokatzen da.
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6. BALIABIDEA: Ergobiko Zubia
Baliabide mota:

Eraikuntza zibila

Jabetza:

Publikoa

Kokalekua:

Ergobiko zubia

Bisitatzeko aukera:

Bai

Sarrera:

Santiago

Deskribapen laburra:

bideari

lotutako

monumentu

multzoa kategorian txertatzen da. Gaztela
eta Frantzia elkartzeko bide zaharra zen.
XVIII

mendeko

urumea

gainean

herriz

egindako lehenengo zubia izan zen eta
lehenagotik

zegoen

egurrezko

zubia

ordezkatu zuen.
Kareharriz landutako zubia da eta erdipuntako hiru arku ditu.

Ondare edo baliabide
turistikoa:

Ondarea. Egun ez da mapa turistikoan
txertatzen.

7. BALIABIDEA: Santiagomendiko ermita
Elizak, Ermitak, Monastegiak,

Baliabide mota:

Santutegiak eta bestelako baliabide
erlijiosoak

Jabetza:

Publikoa. Astigarragako udala.
Santiagomendi mendian kokatzen da.

Kokalekua:

Hirigunetik 2,5km etara. Kotxez iristeko
aukera ere badago.

Bisitatzeko aukera:

Ez. Kanpoaldetik bisitatu daiteke. Egun
puntualetan bakarrik irekitzen da.

Sarrera:

Santiagomendi

Deskribapen laburra:

tontorrean

kokatzen

da.

Eraikin apala da, plano angeluzuzena, nabe
bakarra
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eta

abside

zuzenarekin.
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Harlangaitzearekin egina dago, seguruenik
XIII. Mendean
Barrualdean
dauka eta
jasotzen

XVIII.
santu

ditu.

Mendeko

erretaula

ezberdinen
Lehenago

irudiak

XIII.mendeko

Santiago erromesaren talla ere jaso zuen,
gaur egun elizaren museoaren esku dagoena.
Monumentu

multzoa.Donejakue

bidea

kategoria du.
Dona

Jakue

bidean

kokatutako

ermita

izateaz gain bere alboan bisitarientzat
aterpetxea,

museo

etnografikoa

eta

aisialdiko gunea ere jasotzen ditu.
Ermita bera, Basquetour eta Astigarragako

Ondare edo baliabide
turistikoa:

udalaren

sareetan

baliabide

turistiko

bezala zabaltzen da.
SL-GI-50

ibilbideak

ibilbidearen

hasiera

ermita
eta

inguruan

baita

du

amaiera

ere.
Mapa turistikoan kokatzen da baina
errealitate turistikoan garrantzi gutxi
dauka.

8. BALIABIDEA: Andramariaren Zeruratze Parrokia
Elizak, Ermitak, Monastegiak,

Baliabide mota:
Jabetza:
Kokalekua:

Santutegiak eta bestelako baliabide
erlijiosoak
Pribatua.
Astigarragako herrigunean, Murgia
Parkean kokatzen da.

Meza ordutan, astelehenetik larunbatera

Bisitatzeko aukera:

19:00tan.Igandetan 8:30. 10:30 eta
12:00tan.
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Jabetzak

eta

baliabide

motak

baldintzatzen du baliabideetara sarrera.

Sarrera:

Egun, herritarrei begirako ondareak dira
eta beraz ez dago inongo interbentziorik
baliabidera.
Andra Maria Zeruratzearen parrokia Murgia

Deskribapen laburra:

jauregira atxikitua dago.

XIV. mendean

harlanduz egindako elizatxoa da, gurutze
latindarreko oinplanoa du eta 25 metroko
kanpandorrea,
bataiotegia,

honi
arkupea

atxikitutik
eta

sakristegiak

daude
Monumentu multzoa.Donejakue bidea
kategoria du.

Herri

mailako

euskarrietan,

mapa

turistikoan kokatzen da egun. Hala ere,
errealitate turistikoan presentzia nahiko

Ondare edo baliabide
turistikoa:

baxua

du.

Ez

da

bisitarik

bideratzen

baliabidera.

9. BALIABIDEA: Murgia Parkea
Baliabide mota:
Jabetza:
Kokalekua:

Parkeak, plazak

Publikoa da.
Astigarragako herrigunean, Foru plazan
kokatzen da.

Bisitatzeko aukera:
Bai.

Sarrera:
Sarrera librea du.

Garai

Deskribapen laburra:

erromanikoko

murgiako

parkea

atxikitutako

14

lorategia

eta

ingurua

izan

Murgiako
da.

zen

Jauregiari

Bere

jabetza
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pribatuak urte askotan herritarren eskura ez
izatea eragin zuen, orain aldiz parke publikoa
da eta landaredia ezberdina jasotzen du.

Ondarea edo baliabide
turistikoa

Herri mailako euskarrietan, mapa turistikoan
kokatzen da egun. Hala ere, ez dira bisitak
antolatzen eta erabilpen nahiko baxua dauka.

10. BALIABIDEA: Sagardoetxea

Baliabide mota:

Kulturala/ museoak eta interpretazio
zentroak.
Publikoa.

Jabetza:

Sagardun partzuergo publiko-pribatuak
gestionatzen du.

Kokalekua:
Bisitatzeko aukera:

Astigarragako herrigunea
Bai. Urte osoan bisitatu daiteke.
Sagardoari lotutako museoa da. Bertatik
eskaintza

ezberdinak

bideratzen

dira,

erakusketak, tailerrak, bisita gidatuak
eta baita informazio turistikoa ere.
-

Sarrera:

Sarrera

orokorraren

prezioa:

4,00€koa da
-

Ikastetxe eta aisialdi taldeentzat
sarrera: 2,00€

-

Taldeak: 3,50€

-

Tailerrak: 5,50€

Astigarragako
kokatuta,

15

udalerriaren

Sagardoetxea

erdigunean

herriak

duen
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Deskribapen laburra:

eskaintza turistiko nagusia da. Bertan
Sagarra

eta

sagardoaren

kultura

ezagutzeko parada ematen da.
Lau gune berezitu eskaintzen ditu:
1. Museoa:

Argazki

erakusketak,

lanabesak, ikus-entzunezkoak eta
informazio panelek osatzen dute.
2.

Sagastia: Espazio irekian dagoen
gunea

da,

sagarraren

inguruko

kontuak ezagutzeko parada ematen
du.

Urtean

garaiko

ekintzak

burutzeko aukera eskaintzen du.
3. Dastatze

gunea:

Sagarra

sagardoaren

eta

inguruko

interpretaziorako

gune

nagusietako bat da.
4. Denda: Sagardoa eta beste zenbait
produktu

eskaintzeko

aukera

ematen da.

Ondare edo baliabide
turistikoa:

Mapa turistikoan kokatzen da egun eta
baliabide turistikoa da.

11. BALIABIDEA: Sagardoaren kultura
Baliabide mota:

Kulturala/ohitura eta tradizioak.
Publikoa/herrikoa.
Sagardoarekin lotutako zenbait ekitaldi

Jabetza:

gune publikoan eta izaera publikoarekin
lotzen

badira

sagardotegiak
kulturarekin
protagonista

Kokalekua:

ere,
dira

lotutako

gehienbat
sagardoaren

txotx

garaian

turistiko nagusiak.

Gune publiko eta pribatuetan garatzen
dela

esan

dezakegu.

Herrigunean

eta

landa eremua ere jasotzen dira.

Bisitatzeko aukera:

Sagardoaren kulturaren bueltan zenbait
ekitaldi antolatzen dira urtean zehar
herrian.
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herritarrei
ekintzak

begira

izaten

antolatzen

dira

eta

diren

sagardoaren

kultura sustatzea izaten dute helburu.
Errealitate turistikora begiratuz gero,
sagardotegiak
bisitatzeko

dira

(Txotx

aukera

garaia)

eskaintzen

duten

azpiegitura turistikoak.

Herritarrentzako

Sarrera:

ekintzetan

ez

antolatzen
da

Sagardotegien

diren

sarrerarik

kasuan,

behar.

eskaintzen

da

eskaintzaren araberakoa. (≈35€)

Lan

honen

parte

hartzean

haratago,
eta

baitan

burututako
txotx

sagardoaren

sustatu

bilkura

denboraldiaz

kultura

behar

indartu

dela

iritzi

azpimarratu da.
Egun sagardoaren kultura, sagardotegira
burutzen bisitara mugatzen da batez ere.
Txotx

denboraldian,

larunbatetan
masifikazio

Deskribapen laburra:

asteburutan

bereziki,
egoerak

eta

sortzen

den

herritarren

eta

bisitarien arteko talkak eragiten ditu.
Turistek

sagardoaren

kultura

osatzen

duten ezaugarriak bereganatzeko ez dira
neurri

efektiboak

ezartzea

lortu.

Bisitariei sagardoaren kulturan inguruko
ezagutza

trasmititzen

esperientziaren

ez

kalitatean

bazaie,
kalterako

izaten ohi da.
Turismoan
zergatik
egin

jarduerak,
sagardoaren

behar.

zabaltzeko

berez,

kulturari

Tradizioa
lagundu

ez

mantendu

dezaken

dio
kalte
eta

jarduera

bezala ulertu behar da. Dena den, azken
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urteetan parranda girora mugatzen den
errealitatea bihurtu da kasu askotan.
Mapa turistikoan kokatzen da egun eta

Ondare edo baliabide
turistikoa:

baliabide

turistikoa

errealitate
zabalagoa

da.

Hala

kulturalaren
garatu

ere,

ikuspegi

daitekeela

esan

dezakegu.

12. BALIABIDEA: Sagardotegiak
Kulturala/ohitura eta tradizioak. (
Errealitate turistikoan baliabide

Baliabide mota:

gastronomikoa dela esan dezakegu. Herri
mailako kulturaren parte izanik
elementu kultural moduan sailkatzea
hobetsi da)

Jabetza:
Kokalekua:

Pribatuak

Erdigunetik kanpo kokatzen dira gehienak
Bai.

Bisitatzeko aukera:

Batzuk

txotx

garaian

bakarrik

irekitzen dute, beste batzuk aldiz urte
osoko eskaintza burutzen dute egun.

Sarrera:

Bai,

guztiak

dira

negozio

pribatuak.

Otorduak eskaintzen dira bertan.

20 sagardotegi daude egun udalerrian eta
elkarte

publiko

ezberdinetan

parte

hartzen dute
Astigarragako

Deskribapen laburra:

presentzia

mapa

altuko

turistikoan

baliabideak

dira

sagardotegiak. Dena den, guztiek ez dute
turismoari begirako esku hartze edota
garapen

maila

berdina.

Baina

guztiek

betetzen dute turismo erakarpena duten
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baliabideak

izatearen

ezaugarria.

Guztira 21 sagardotegi daude.
Batzuk SICTED turismo kalitate programan
barruan

(Petritegi

zortzi

sagardotegi

Gastronomika

Sagardotegia)
daude

eta

Euskadi

produktu-klubean

(Bereziartua,

Zapian,

Petritegi,

Larrarte, Etxeberria, Rezola, Alorrenea,
Gurutzeta).
Bestalde,

SAGARRA,

SAGARDOTEGI
turistiko

MENUA

moduan

SAGARDOA

eta

ere

Baliabide

sailkatu

ditzazkegu.

( baliabide gastronomiko bezala sailkatu
dira)
Mapa turistikoan kokatzen da egun eta

Ondare edo baliabide

baliabide turistiko nagusiak dira.

turistikoa:

13. BALIABIDEA: Urteko ekintza kulturalak
Baliabide mota:

Kulturala, ohiturak eta tradizioak
Publikoa/Herrikoa. Herriaren kulturaren
adierazpen diren ekitaldiak dira,

Jabetza:

kirola, folklorea eta erlijioa festa
giroarekin nahasten dira. San Isidro
egunaren antolatzailea Goldea Herri
kirol Batzordea da.

Kokalekua:

Herriko
auzoan

erdialdean,
eta

Zamalbide-Benta

Santiagomendi

ermitako

ingurunean

Bisitatzeko aukera:

Bai, kalean ospatzen diren ekitaldiak
dira

Sarrera:

Ez
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Astigarragan
kulturalen

ospatzen
artean

diren

San

ekitaldi

Roke

egunako

erromesaldia, Astigarragako idi dema eta
Santio

Jaiak

(Santa

Ana

eguna

ikusgarriena izanik)
San Isidro eguna eta idi dema (maiatzan),
baserritarren

zaindariaren

eguna

ospatzen da, bertan herriko ohiturako
ekitaldiak antolatzen dira: trikitixa,
hamaiketako

herrikoia,

herri

kirolak,

bertsoak, dantzak eta Astigarragan oso
ezagunak

diren

idi

probak.

gehienak

Foru

Plazan

Ekitaldi

ospatzen

dira,

horrez gain azoka tradizionala ospatzen
da

Zamalbide-Benta

auzoan,

beste

ekitaldi herrikoi eta erlijioso batzuen

Deskribapen laburra:

artean.
Santio

Jaiak

(uztailan),

herriko

jai

nagusiak dira. Santiago egunaren aurreko
asteburuan hasi eta Santa Ana egunera
arte

irauten

dute.

Udaletxeko

ospatzen

dira

festetako

nagusiak:

herri

kirolak,

erakusketa,

ekitaldi
artisautza

sagardo

erakustaldi

dastaketa,

folklorikoak,

herrikoia,

plazan

txarangak,

bazkari

dj-ak

eta

kontzertuak.
San Roke egunako erromeria (abuztuan),
herritarrak urbiltzen dira Santiagomendi
ermitara

eta

bertan

giro

erlijiosoaz

gain dantzak, bertsoak, trikitilariak,
bazkari herrikoia, dantzaldia eta herri
kirol erakusketak ospatzen dira. Egunean
zehar egiten den ospakizuna da.
Mapa

Ondare edo baliabide
turistikoa:

turistikoan

(Zamalbide

auzoan)

eta

honetik

kokatzen

kanpo

dira

eta

inguruko bisitariak erekartzen dituzte
nahiz eta baliabide turistiko nagusien
artean ezin ipini.
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14. BALIABIDEA: Santiagomendiko Parke etnografikoa
Baliabide mota:
Jabetza:
Kokalekua:
Bisitatzeko aukera:

Sarrera:

Historiko-Kulturala
Publikoa
Santiagomendi. Landa eremua

Bai.

Ez. Sarrera librea

Astigarragako

Deskribapen laburra:

proiektu

udalak

kulturala

martxan
da.

jarritako

Nekazaritza

eta

abeltzantzako zenbait elementu ezagutze aldera
baserri ezberdinetatik eratorritako elementuez
osatutako erakusketa da: gurdia, golde handia,
lare txikia, golde txikia, alperra, baserea,
area, karramarroa eta rastra jasotzen ditu.

Santiagomendin kokatzen diren

Ondare edo baliabide
turistikoa:

elementu

multzoen barne dagoela esan dezakegu. Hala
ere, ondarearen interpretaziorako ez dago
inongo euskarririk.

15. BALIABIDEA: Alorra baserria, Argindegizar baserria, Bortaenea
baserria, Goikoetxea baserria, Oiarbide baserria.
Baliabide mota:

Kultura-etnografikoa.

Jabetza:
Baserriak jabetza pribatukoak dira.

Kokalekua:

Santiagomendi auzoan kokatzen dira
gehienak.
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Bisitatzeko aukera:

EZ. Kanpoaldetik bisitatzeko aukera egon
daiteke.

Sarrera:
Ez

Deskribapen laburra:
Balizko

Arkeologia

Gune

kategorian

sailkatutako ondareak dira. Erdi Aro eta erdi
aro ondoko epean kokatuak.

Ondarea. Mapa turistikotik kanpo kokatzen

Ondare edo baliabide

direla esan dezakegu.

turistikoa:

16. BALIABIDEA: Done jakue bidea
Baliabide mota:
Jabetza:

Kulturala
Herriko leku esanguratsuenetatik igarotzen da,
Santiagomendi ermita eta Udaletxetik Irunetik

Kokalekua:

datorren

ibilbidea

eta

Murgia

Jauregitik

Donostiatik datorrena. Bi bideak Astigarragan
elkartzen dira eta Ergobia zubi historikoa
gurutzatzen dute.
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Bisitatzeko aukera:

Bai, bere horretan produktu turistikoa
bihurtu da egun.

Sarrera:

Ez

Astigarragatik igarotzen den Done Jakue bidea
Euskal

Herritik

pasatzen

diren

bietatik,

barrualdekoa da, Baionako ibilbidea izenarekin
ere ezagutzen da. X. eta XIII. mendeetan zehar
oso erabilia izan zen kostako bidea bikingoen
arriskupean baitzegoen eta hegoaldeko bidea
aldiz musulmandarren menpe.
Barrualdeko bidea Gipuzkoan dauden bideetan

Deskribapen laburra:

zaharrenetako

bat

dela

uste

da.

Iberiar

penintsulako mesetara doan bidearen zati bat
zen, eta hain zuzen ere, San Adriango igarobide
ezaguna zeharkatu behar da.
Hernani, Tolosa eta Zerainetik pasatu eta gero
Arabako lurraldeetara igarotzen da. Done Jakue
bideko Frantsez bidea den atal ezagunenarekin
lotzen da Santo Domingo de la Calzadan.
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Errenteriatik Astigarragan sartzen da Imiaga
auzotik

eta

Astigarragako

mapa

turistikoan

presentzia

altuko

baliabide

guztiak

zeharkatzen

ditu.

Monumentu

multzoa

kategoriapen kokatzen da ibilbidea bera eta
arestian

ikusi

Astigarragako
ditu

(

bezala

bestelako

Murgia

bere

baliabideak

Jauregia,

baitan
biltzen

Santiagomendiko

ermita, Udaletxea, Ergobiako zubia edota Andra
Mariaren Zeruratze Parrokia). Peregrinoentzako
Aterpetxea

Santiagomendi

ermita

ondoan

kokatuta dago eta 35 leku ditu.
Etapa bukaera den Hernanin,
duenez,

askok

gaua

bertan

aterpetxerik ez
pasatzen

dute

Hernanitik daukan gertutasunagatik. Hala eta
guztiz ere erromes

askok Astigarraga pasozko

gune bezala erabiltzen dute

Ondare edo baliabide
turistikoa:

Mapa turistikoan kokatzen da egun eta
baliabide turistikoa da.
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NATUR BALIABIDEAK:
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17. BALIABIDEA: Santiagomendi-Landarbaso
Baliabide mota:

Natur gunea

Jabetza:

Astigarragako Udala

Kokalekua:

Astigarragako hegoaldean kokatzen den lur
eremua.

Bisitatzeko aukera:
Sarrera:

Bai
Ez
Santiagomendi-Landarbaso,

Astigarraga

hegoaldeko punturik altuena da eta beraz
herriko bistarik ederrenak eskaintzen ditu
Donostialdea
ikusten

osoa

eta

direlarik.

trantsisiozko

Hiri

adibide

bertan

garrantzia

topatu

daitezke,

bereziak,

Donostiako
izan

duten

Ermita

landa

daiteke

artean

ondare

Santiagomendiko

eta

kultura

horien

badia
eta

aztarnak
baserri

megalitikoak,
eta

sagardoarekin

lotutako paisaia. Astigarragako hegoaldeko

Deskribapen laburra:

mugaren

inguruan

baso

autoktono

garrantzitsuak daude, hariztiak batik bat,
eta Red Natura 2000ko amortiguazio gunea
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osatzen

dute,

Aiako

Harritik

dagoen

gertutasunagatik.

Ondarea. Ez da mapa turistikoan kokatzen.

Ondare edo baliabide
turistikoa

Udala momentu honetan garatzen ari den
planaren baitan aztertu beharreko gaia
litzateke.

18. BALIABIDEA: Urumea ibaia
Baliabide mota:

Ingurune Naturala
Partekatuta

dagoenez

(Euskadik

eta

Nafarroak batera erabiltzen dute) ura
alorreko

eskumenak

Autonomia

Eskualdeetako,

Erkidegoetako

eta

Estatuko

administrazioen artean banatuta daude.
Euskal

Autonomia

lurraldean

Uraren

Erkidegoaren
Euskal

Agentziak

gauzatzen ditu, Ur Baliabideen alorreko
gomendioetarako

Jabetza:

Dekretuaren

bitartez.

Gipuzkoako Foru Aldundiaren esku daude
arrantzaren

kudeaketa

eta

flora

eta

faunaren babesa eta kudeaketa, bai eta
babestutako

guneak

Laguntzeko

ere,

eta

Legearen

hornikuntza

eta

Udalei
bitartez

saneamendu

obrak

finantzatu eta gauzatzen dituzte zati
batean.
lanetarako

Hornidura

eta

Añarbeko

Ur

saneamendu

Mankomunitatea

dago.
Goizuetan

Kokalekua:

itsasoratzen
mendebaldetik

jaio

eta

da.

Donostian
Astigarragako

igarotzen

Hernanirekin muga naturala da.

Bisitatzeko aukera:

Sarrera:

Oraindik proiektu bidean.
Ez
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Ibaiaren

Deskribapen laburra:

inguruan

sortzen

den

ibai

ondoko parkearen baitan txertatzen den
baliabidea da. Baliabide hau, lan honen
baitan

izandako

prozesu

parte

hartzailean azpimarratutako gaia izan da
eta

potentzial

altuko

aukera

kasuan

ez

bezala

identifikatu da.

Astigarragaren

da

mapa

turistikoan kokatu orain arte. Hala ere,
zenbait sagardotegik balioa eman diote
zenbait

Ondare edo baliabide
turistikoa:

esperintzia

Sagardoaren

Ibaia

sortuz

izenpean.

Urumea,
Bestetik,

Urumea ibaiaren inguruan Urumea Arnastu
proiektua

lantzen

dute

Hernani,

Ereñotzu, Goizueta eta Aranoko Udalek.

19. BALIABIDEA: PR-GI 209 eta SL-GI 50
Baliabide mota:
Jabetza:
Kokalekua:
Bisitatzeko aukera:

Sarrera:

Mendi ibilbidea
Astigarragako udala/publikoa

Santiagomendi-Landarbaso

Bai

Ez.
Astigarragako
ditu

Deskribapen laburra:

egun.

Udalak

Gipuzkoako

2

ibilbide
Mendi

homologatutako ibilbideak dira.
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Ezaugarri

teknikoak

(taularen

azpikaldean

atxikituta)*
SL-GI 50


Luzera: 3,8km



Iraupena: 1 ordu



Zailtasuna Erraza



Zeharkatzen

dituen

baliabideak:

Santiagomendi mendixka eta burdin aroko
herrixka.


Hasiera puntua: Ermaña jatetxea.

PR-GI 209


Luzera: 12km



Iraupena: 3 ordu



Zailtasuna Ertaina



Zeharkatzen

dituen

baliabideak:

Udaletxea, Murgia eta Txoritokieta.


Hasiera puntua: Hirigunea

Urumeako bailarako mendi ibilbide homologatuak
ez dira Astigarragatik pasatzen.
Baliabide

turistiko

bezala

aurkitzen

dira.

Egun ez dago produkturik eskaintzen.

Ondare edo baliabide
turistikoa

Sagardoetxetik sagartreking programaren baitan
santiagomendira igoera eskaintzen da. Aukera
izan

daiteke

elkartzeko ere.
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20. BALIABIDEA: Santiagomendiko Natur Eskola,

Baliabide mota:

Natur eskola

Jabetza:

Astigarragako udala. Gestio pribatua du Sasoi
Esport enpresak burutzen du.

Kokalekua:

Santiagomendiko ermita ondoan kokatzen da.
Bai. Haur hezkuntza, lehen hezkuntza, Bigarren

Bisitatzeko aukera:

hezkuntza

eta

batxilergoko

ikasleentzako

programak garatzen dira.
Honako tarifak ditu:
1. Egonaldia.

Eguna

6,55€/pertsonako

bi

egun 13€/pertsonako

Sarrera:

2. Bazkalorduak. Afaria eta bazkariko 6,5€,
Gosaria

2,00€

eta

hamaiketako

eta

askaria 1,25€/pertsonako.
3. Gauerako zaintzailea 35,00€
Egun

bat,

bi,

edo

hiru

eguneko

egonaldiak

eskaintzen dira talde zein eskolei zuzendua.
Azpiegitura natur eskola eta aterpetxe modura
erabiltzeko
natur

Deskribapen laburra:

prestatuta

eskola

dago.

moduan

Astean

zehar

erabiltzen

da

ikastetxeekin eta asteburuetan eta oporraldia
bisitarientzako aterpetxea da.
Kanpoaldean, halaber, picnic-erako 6 mahai eta
iturria

dituen

zabalgunea

du

eta

bertan,

etnografi parkea kokatua dago.

Mapa turistikoan kokatzen da egun. Lan honen

Ondare edo baliabide
turistikoa

baitan ez dira natur eskola eta aterpetxearen
inguruko datuak eskuratu.
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BALIABIDE
GASTRONOMIKOAK
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21. BALIABIDEA: Sagarra
Baliabide mota:

Baliabide gastronomikoa
Egun eragile ezberdinak ari dira sagarra eta
sagardoaren

Jabetza:

inguruan

lanean

eta

eragile

publiko (sagardogileen elkarteak, Gipuzkoako
Foru Aldundia, Sagardoaren lurraldeko udalak
…)

eta

pribatuen

arteko

elkarlana

azpimarratzekoa da.

Kokalekua:

Sagarra lehengai bezala ez da mapa turistikoan
balioan

Bisitatzeko aukera:

jartzen,

sagardoa

baizik.

Zentzu

honetan, beharrezkoa izango litzake produktu
honi

garrantzia

ematea

eta

sagardoaren

kulturan parte aipagarri bezala kokatzea.

Sarrera:

Oinarrizko

lehengaia

izan

da

euskal

gastronomian eta landa ingurunean. 40. eta 70.
hamarkada bitartean aurrera sagasti asko beste

Deskribapen laburra:

ekoizpen

batzuengatik

Gipuzkoan

sagar

aldatu

ziren.

barietate

Egun,

desberdinen

ekoizpena berreskuratzen ari da.

Ondare edo baliabide
turistikoa:

Baliabide turistikoan parte kokatzen den
ondarea dela esan dezakegu.

22. BALIABIDEA: Sagardoa
Baliabide mota:

Baliabide gastronomikoa
Egun eragile ezberdinak ari dira sagarra eta
sagardoaren

Jabetza:

inguruan

lanean

eta

eragile

publiko (sagardogileen elkarteak, Gipuzkoako
Foru Aldundia, Sagardoaren lurraldeko udalak
…)

eta

pribatuen

azpimarratzekoa da.
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Kokalekua:

Egun, sagardoa eta sagardoaren denboraldia oso
estazionalizazio

maila

ertain-altuko

baliabidea da. Sagardoa urte osoan kontsumitu

Bisitatzeko aukera:

daiteken produktua da. Dena den, sagardoaren
inguruan sor daitezken eskaintzak urte sasoi
guztietan

garatu

daitezke,

estazionalizazio

maila jeitsiz

Sarrera:

Euskal

produktu

Turismoan

aipagarria

ikuspegitik,

eta

sagardoaren

berezkoa.
kulturak

bere osotasunean bereziki erakartzen du.

Deskribapen laburra:
Euskal Sagardoa jatorrizko izendapen babestua
du.
Hernanirekin

batera,

Astigarragaren

erakargarritasun turistiko altuena sortarazten

Ondare edo baliabide
turistikoa:

duen

baliabideetako

bat

da:

sagardoa,

sagardotegi menua eta txotx garaia.

22. BALIABIDEA: Ilarraren astea

Baliabide mota:

Baliabide gastronomikoa.

Jabetza:

Ekitaldia Baratz Elkarteak eta Astigarragako
Udaletxeak antolatzen dute.
Solasaldiak Kultur etxean, nekazal eremuan

Kokalekua:

ordea

bisita gidatuak ilar baratzetara eta

Foru plazan Ilar Azoka.

Bisitatzeko aukera:

Sarrera:

Bai
2020ko maiatzan Ilarraren astearen 9. Edizioa

Deskribapen laburra:

ospatuko da. 3 eguneko iraupena dauka, igandea
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egun garrantzitsuena izanik

eta San isidro

egunaren ondoren ospatzen da.
Ospakizunaren
antolatzen

barruan

dira

baratzeetara

zenbait

adibidez

bisita

berezia,

ilar

pintxo

buruzko

tailerrak,

ilar

pintxopotea,

gidatua,
dastaketa,
hitzaldiak,

ekitaldi

ilar

azoka

landareari
ilar

menu

bereziak herriko jatetxeetan, etab. Guzti hori
musikarekin batera.
Bisitari ugari erakartzen dituen ekitaldia da,

Ondare edo baliabide
turistikoa:

gehienak ingurukoak dira eta mapa turistikoan
dauden baliabideen inguruan ospatzen da.
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3.

ANALISIRAKO INDIKATZAILEAK/ONDORIOAK:

Ondorengo indikatzaileak aurretik bideratutako inbentarioa eta errealitate
turistikoaren
herriko

arteko

ondareak

harremana

mapa

identifikatzeko

turistikoan

duen

azterketa

presentzia

da

eta

ezagutzeko

udalak
aukera.

Analisiak bestalde, ez ditu ondarean eragiteko neurriak ezta lan lerroen
planteamendurik burutzen.



Baliabide motak Astigarragan:

Astigarragako udalerrian aurki daitezkeen baliabide mota ugarienak
kulturalak dira eta eraikitako ondareak dira batez ere. Hala ere, nahiz
eta maila apalean baina mapa turistikoan kokatu, egun ez dira errealitate
turistikoaren

eta

jomuga

turistikoaren

lehen

mailako

baliabideak

kontsideratzen baizik eta bigarren mailakoak edo osagarriak zenbait
kasuetan. Errealitate hau, Astigarragako herriak orain arte izandako
bilakaera turistikoaren ondorio dela esan dezakegu.
Errealitate

turistikoari

lotutako

baliabideei

dagokionean,

sagardotegi eta txotx denboraldiari lotutako mapa turistikoarekin bat
egiten dutela ikus dezakegu.
sagardoaren
erdigunean

kulturari
kokatzen

Kontuan hartu behar da ere sagardoa eta

lotutako

dela

eta

interpretazio
beraz

zentroa

sagardoaren

Astigarragako

inguruan

Hernaniko

herriaren aurrean erreferentzia gune ere bihurtzen dela.
Sagardoaren
baliabide

kulturari

mota

Sagardotegiak,

lotuta,

ezberdinak

sagarra,

bestalde

biltzen

sagardoa

edota

errealitate

zaizkiola

ikusi

sagardotegiko

berdinari
dezakegu,

menuak.

Baita

urteko agenda kulturalean kokatzen diren beste zenbait baliabide ez
material ere.

Hala ere, baliabide eta turismo eskaintzaren inguruko

harremanean sagardoaren baitan kokatzen diren baliabide guztien garapena
oso ezberdina dela ikusi dezakegu.
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Jatetxe kopurua Astigarragako populazio
antzerakoa duten herriekin
30

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

25
20
15
10
5
0
Lazkao

Lezo

Orio

Biztanleak

Deba

Astigarraga

Jatetxe kopurua

Grafiko honen bitartez ikusi dezakegu Astigarragako jatetxe kopurua
tamaina bereko herriekin konparatuta. Deba, Orio, Lezo eta Lazkao,
Astigarragako populazio antzekoa daukate (>5500, <6100) baina ikusi
daiteke Astigarragan jatetxe kopuru handiagoa dagoela (26 guztira, 20
sagardotegi),

kostaldeko

herri

turistikoekin

alderatuta

nahiz

eta

barrualdeko herrialdekin alderatu.
Kontestu honetan, turismo errealitateak izan duen garapenaren baitan
izaera

gastronomikoko

baliabide

kulturalekin

baliabideak
duen

ere

harreman

ezberdindu
zuzena.

dira

Ikuspuntu

nahiz

eta

honetatik,

sagardotegiek eta berari lotutako produktuak baliabide gastronomikoari
lotutakoak dira.
Honekin batera, Donejakue Bidea ere potentzialtasun handiko baliabide
turistikoa da, Astigarragatik igarotzen den Euskal Barrualdeko Bidea,
eta erromes bisitariak jasotzeko aukera bikaina luzatzen da zentzu
honetan. Gainera, Done Jakue Bideari lotutako sinergia eta erlazio
instituzional berriak lantzeko aukera ere kontuan izan beharreko gaia
da. Kasu honetan ere, eskualdea egituratzen duen baliabide turistiko
adierazgarria eta bereizgarria da. Astigarraga gainera, naiz eta etapa
amaiera ez izan bisitariaren jomuga gune bihurtzen da Hernaniren lo leku
falta dela eta.
Ondare naturalari dagokionean, bigarren plano batean dagoen baliabidea
dela esan dezakegu eta errealitate turistikotik nahiko kanpo egon dena
orain

arte.

proiektuak

Hala

edota

ere,

Urumea

ibaiaren

inguruan

Santiagomendi-Landarbasoko
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dituen lan esparruak natura turismoan

kokatzeko aukerak eskaintzen

dizkio Astigarragako udalari.
- Baliabideen arteko harremanak: baliabideen arteko harremana batez
ere sagardoaren inguruan biltzen diren elementuen artean ematen da. Ez
dira

aldiz,

sagardoaren

eta

herriko

bestelako

baliabideen

arteko

harremanak bideratzen. Ikuspuntu hontatik, bisitari mota ezberdinka
erakartzeko

aukera

izan

daiteke.

Ematen

den

harremanetako

bat

Sanatiagomendirekin burutzen diren produktuak dira.
-

Mapa

turistikoan

presentzia:

Aipatu

bezala

mapa

turistikoan

presentzia oso baxua da sagardoaren kulturari zuzenean atxikituak ez
dauden baliabideei dagokionean.
- Baliabidera sarbidea: Kasu askotan jabetza motari lotutako elementua
dela ikusi dezakegu.
- Jarduera turistikoaren degradazioa baliabidean: Nahiz eta turismoaren
eraginez ondarean eragindako degradazio berezirik ez identifikatu, Txotx
garaiak herrian zenbat egoera

deseroso

sortaraztea eragin. Gizaker

taldeak 2019an burututako galdetegiek, “Sagardotegi garaiari buruzko
herri ikerketa” ren harira buruturiko

galdetegietan “Kanpoko jende

geihago (sagardotegiak)” identifikatu ziren Astigarragako bigarren arazo
nagusi bezala (%12,7) garraio publikoaren faltaren ondoren (%22,7).
Ikuspuntu honetatik, txotx garaiari dagokionean herri ezberdinen arteko
kudeaketa eta estrategia iraunkorra bultzatzea ezin bestekoa izango da
aurrera begirako eskaintza turistikoa eta kulturaren arteko oreka bilatu
nahi bada.



Jabetza mota:

Jabetza edota izaera ezberdineko baliabideak topa daitezke Astigarragan. Kasu
askotan, errealitate turistikoak baliabideen izaerarekin duten harremanean
oinarritzen da hauen garapena eta baita hauetan eragiteko ahalmena ere.
Astigarragako kasuari dagokionean, errealitate turistikoak izaera pribatuko
(Sagardotegiak) baliabideekin duten lotura azpimarratu behar da eta beraz,
eredu publiko-pribatuan oinarritutako gobernantza estrategiak duen garrantzia
azpimarratu.
Bestalde, kasu askotan izaera pribatuko baliabideek bertara bisita mugatzen
dute eta honek lotura zuzena izan dezake baliabidearen garapen aukerarekin.
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Bestaldetik ere, baliabidea indartzeko gestio lanak zailtzen dira. Mota
kulturaleko baliabideen kasuan gertatzen da batez ere.
Baliabide naturalei dagokionean, kudeaketa arduradunak eragile publikoa dira
eta baliabideari egokitzen zaizkion gestio planak ezagutu eta kontuan hartzea
ezinbestekoa

izango

da

mehatxatutako

espezieak

edota

inguru

hauskorrak

saihesteko.



Baliabideen mapa:

Lan honen baitan identifikatutako ondarearen kokapen fisikoari dagokionean,
orokorrean herrriko eremu osoan kokatzen direla esan dezakegu eta beraz
aukera

turistikoak

dibertsifikatzeko

aukera

eskaintzen

duela.

Azpimarratzekoa da, ondare kulturalari dagokionean herrigunean presentzia
duela eta honek sagardotegiek erakarritako bisitariari eskaintza kulturalago
bat eskaintzeko aukera eskaintzen duela.
Sagardotegiei dagokionean, bisitarien bisita motak herrian burutzen duten
jarduera baldintzatzen duela ikusi dezakegu eta beraz, herrigunetik gertu
edo urrunago kokatuak egoteak herrian burutzen den bisitaren gain ondorio
berezirik

ez

duela.

Kasu

honetan,

autobus

antolatuetan

ematen

den

fenomenoaren baitan ulertu dezakegu eta Buruntzaldeko turismo errealitateak
dituen beharren barne kokatu. (Sagardotegiek errealitate turistikoan duten
garrantzia

dela

eta

(

gastronomikoa,

kulturala

baina

gehiago)

kolore

bereiztu bat eman nahi izan zaie)
Ondore naturalari dagokionean aurrera begira lantzeko aukera garrantzitsu
bat izan daitekeela ikus dezakegu.
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BALIABIDE KULTURALAK:
Historiaurreko aztarnak
1- Igoin-Akola eta Txoritokietako ondarea
2- Burdin Aroko herrixka
Inguru, eraikin eta monumento historikoak
3- Murgia Jauregia
4- Astigarragako Udala
5- Txoritokietako Gotorlekua
6- Ergobiko Zubia
Eliza, ermitak, monastegiak, Santutegiak eta bestelako
eraikin erlijiosoak
7- Santiagomendi Ermita
8- Andra Mari Zeruratze Parrokia
Plazak, parkeak
9- Murgia Parkea
Museoak eta interpretazio zentroak
10- Sagardoetxea
Festak eta ohiturak
11- Sagardoaren Kultura

4

1

2

13- Urteko ekintza kulturak
Elementu etnografikoak
14- Santiagomendiko Parke Etnografikoa
15- Baserriak
Besteak
16- Done Jakue Bidea

8
7
2

9

2

5

BALIABIDE NATURALAK:
Naturguneak
17- Santiagomendi-Landarbaso
18- Urumea Ibaia eta ibai parkea
Ibilbide Sarea
19- Astigarragako Ibilbide sarea
Natur interpretazio zentroa
20- Santiagomendi natur eskola

64
10

3

1

BALIABIDE GASTRONOMIKOAK:
Lehen gaia
21- Sagarra
Produktu gastronomikoak
22- Sagardoa

1

23- Ilarraren astea.

SAGARDOTEGIAK
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Baliabide eta produktu turistikoen arteko harremana:

Kasu askotan baliabide turistiko baten heldutze maila, berari lotutako
produktu eskaintza eta enpresa pribatuen kudeaketa gaitasunak ematen dio.
Astigarragako
sagardoetxeak

udalerrian
jokatzen

garatzen

duen

paper

diren
zentrala

produktuei

dagokionean,

azpimarratzen

dugu

eta

bertatik garatzen diren produktuak sagardoari lotutako errealitatean
txertatzen

du

bisitaria.

Azpimarratu

beharra

dago,

Sagardoetxetik

Astigarragako ondare kultural nagusiak jasotzen dituen produktua garatzen
duela.
Gipuzkoako sagardogileen elkarteak eta sagardun dira sagardoaren inguruan
produktu eskaintza burutzen duten bi eragile nagusiak eta sagardotegiak
eskaintzaren erdian kokatzen badira ere bisitan astigarragatik kanpo
kokatzen diren beste errealitate turistikoak txertatzen dituzte. Kasu
honetan, Astigarraga batez ere baliabide gastronomikori lotutako jomuga
identifikatzen da.



Herritarren Parte hartzea baliabidean:

Herritarrek baliabidera sartzeko duen aukera iraunkortasun turistikoaren
adierazgarrietako bat izan daiteke, turismo errealitateak maiz bertakoen
desplazamendua eragin dezakelako.

Lan honen baitan burututako bilera parte hartzailean herritarrek turismo
izan duten parte hartzearen inguruan bi errealitate mahai gaineratu ziren,
batetik herritarren parte hartzerako lan eremu ezberdinak sortu direla
eta eremu berriak sortzearen beharra badela bestetik. Hala, babiabide eta
eragileen arteko loturak indartzearen beharra izan zen identifikatutako
herri

mailako

erronketako

bat,

herriarekin

global/orokorra sortzearekin batera.
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03.

KOMUNIKAZIO TURISTIKOA

Astigarragako herria eta eskualdean gauzatzen ari diren komunikazio eta
promozio ekintzen azterketa egiteko hutsetik abiatzen gara, une honetan
helmugak

ez

baitu

komunikaziorako

Abiapuntua

gaur

egungo

egoera

izanik,

ekintza-planik
proposatzen

den

indarrean.
azterketaren

metodologia, bisitariaren bidai esperientziaren faseen baitan burutuko da.
1- Bidaiaren aukeraketa eta planifikazio fasea
2- Bisita bitarteko fasea
3- Bisita ondorengo fasea
Gure helmuga turistikora iristen diren turistek eta bisitarien jokabidea
aldatu egin da azken urteetan informazioa bilatzeko orduan. Zerk eramaten du
turistak berariazko helmuga aukeratzera eskaintzen diren ehunka alternatiben
artean?

Galdera

honek,

erantzun

anitzak

ditu;

arrazoi

ekonomikoak,

ingurumenekoak, pertsonalak… eta honen baitan, motibazioa eta egiten den
marketinga

hain

zuzen

ere.

Ahoz

ahokoak

eragin

handia

du

guregan

eta

esperientzia pertsonalek pisua hartzen dute beste komunikazio bideen artean.
Hasieratik, jomuga turistikoaren estrategiaren oinarriak definituak egotea
beharrezkoa da, marka, baloreak, zein turismo mota nahi den, zein mezu
helarazi nahi den eta zein euskarri erabiliko diren beesteak beste.
Kasu honetan, Astigarraga herriaren marka turistiko baten gabeziak, azterketa
egiterako orduan, irizpideak definitzea zailtzen du, posizionamendu argi bat
definitua ez dagoelako.
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BISITARIAREN BIDAIAREN FASE EZBERDINETAN PARTE HARTZEN DUTEN AGENTEEN IDENTIFIKAZIOA

Jomugaren
kudeatzaile
turistikoak

Sagardot
egiak

Turismo
Bulegoa
Alojamendua
k

Ostalaritza

Estrategia
turistikoa

Turismo
portal
orokorrak

1 FASEA: BIDAIAREN
PLANIFIKAZIOA
(ONLINE/OFFLINE)

2. FASEA: BIDAIA
BITARTEAN
(ZUZENEKO KONTAKTUAN)
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Gaur egun,

bidaia egin aurretiko fasean, Internetak eta tekonologia

berriek pisu handia hartzen dute, turista konektatuak gara. Arrazoi
honengatik, ondoren azterketan,

interneten Astigarraga herriari buruz

aurkitu dezakeguna aztertuko da, nola posizionatzen da Astigarraga, zein da
helarazten den mezua, zein eduki aurkitu dezakegun sarean eta nori
zuzenduta dagoen.

03.1 Jomuga turistikoaren kudeatzaileen Web guneen azterketa
Jomuga turistikoaren kudeaketan lan egiten duten agente publiko eta publikopribatuen

web

Astigarragaren

ofizialen

azterketa

egin

da.

Agente

hauek

baitira

errealitate

turistikoa

lantzerako

orduan

agente

klabeak.

Bisitariaren “Aukeraketa eta planifikazio fasean” hauek dira aktiboki parte
hartzen duten agenteak, jomugaren informazioa aurkitzeko web gune nagusiak
eta bertan bisitariak kalitatezko informazioa jaso behar du jomuga hori
erakargarria izan dadin.
- Astigarragako Udala
- Donostialdea Turismo
- Behemendi /Donostia rural
- “Gipuzkoa Turismoa” Gipuzkoako Foru
Aldudia
- Basquetour
- Euskal Sagardoa
- Sagardun- Sagardoaren Lurraldea
- Sagardoa – Gipuzkoako Sagardogileen
Elkartea
- Gastromuseums
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Astigarragako udala
Web gunea

http://www.astigarraga.eus

Jardute eremua

Astigarraga
Turismoa

esteka

aurkitzen

barruan

dira:

11

atal

ezberdin

(2

ibilbide

ibilbideak

aurkezten dituzte), monumentu interesgarriak
(10

monumentu

etnografi
Edukia

historikoak),

parkea,

Done

Santiagomendi
Jakue

bidea,

Santiagomendiko natur eskola eta aterpetxea,
monolitoak (2), Murgia herri parkea, Sagardo
museoa, jatetxeak (17), sagardotegiak (21) eta
ostatuak

(7).

Informazioaren

zerrendak

oso

zahartuak daude.
Turismo kulturala, gastronomikoa,
Posizionamendua

etnografikoa, naturala eta familia turismoa

Zein publikori zuzendua
dagoen

Zehaztu gabe

Hizkuntzak

Euskera eta gaztelania
Ez. Bertatik ezin da inungo erosketarik ezta
erreserbarik egin. Produktu turistikoen artean
Sagardoetxea azaltzen da eta honen tarifen eta

Komerzializazioa

kontaktuaren

informazioa

Alojamendu,

Jatetxeen

ematen
eta

soilik.

sagardotegien

kasuan, telefonoaren informazioa azaltzen da
soilik.
Esan

beharra

Astigarragak
beharraren
abiatuta,

dago,

lan

estrategia

jatorria,

turistikoaren

identifikazioa
lantzeko

honen

eta

dela

eta

hobetzeko

baten
hortik

eremuak

badituela. Web gunearen azterketatik hasita
nabarmena da, komunikazio esparruan turismoari
Oharrak

bideratutako estrategiarik ez dela existitzen
udaletik

eskaintzen

Astigarragako
guztiz
ugari

Udalaren

eguneratua,

tabernei

dagokionez.
dago
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den

baina

web

batez
Web

informazioa
gunea

ere

ez

jatetxe

orrian

turismoaren

dago
eta

informazio
inguruko
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informazioa inbentario hutsa da eta irudia
nahiko zahartua dauka.

Donostialdea Turismo
Web gunea

https://donostialdea.eus/

Jardute eremua

Donostialdea
Sagardoaren inguruko informazio ugari: txotx
garaia, sagardo egunak, Sagardoetxeari buruzko
informazioa, Sagardoa Route eskeintzen duten
produktuei

esteka

eta

Donostialdeako

sagardotegien zerrenda orri nagusian.
Web

orriko

atal

ezberdinetan

Astigarragako

informazioa aurkitu dezakegu:
-Euskadi Gastronomika: sagardotegi, jatetxe,
pintxo

tabernak,

ostatuak

eta

zerbitzu

enpresak agertzen dira herriz-herri, bertan
Astigarraga

herriko

informazioa

aurkitu

dezakegu.
-Produktuak: Jardunaldi gastronomikoen atalean
Edukia

Astigarragako Txotx irekiera eguna, Illarraren
astea, Sagardo eguna eta Sagar Uzta aipatzen
ditu.
-Ingurunea:

Hilgabeko

industrialdetik
Astigarragan
dagokionari

arrantza

Lastaola

Ergobiako
aipatzen

buruz

zubiraino

du.

Sagardo

Ibilbedeei
bidea

Santiagomendi-Txoritokieta

eta

ibilbideen

informazioa dago.
-Kultura:

Astigarragari

dagokionez

Sagardoetxeari garrantzi haundia ematen diote
eta aipatzen duten baliabide turistiko bakarra
da kultura arloan.
-Gure

herriak:

Santiagomendi

46

eta

Astigarragako
Done

Jakue

atalan
bidea,
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Sagardoetxea eta Murgiako Jauregia aipatzen
dira.
Turismo
Posizionamendua
Zein
publikori
dagoen
Hizkuntzak

gastronomikoa,

kulturala,

turismo

naturala
zuzendua

Publiko orokorra, zehaztu gabe
Euskara, Gaztelania, Inglesa eta Frantsesa
Ez. Zuzeneko Erosketa edo erreserbarik ezin da

Komerzializazioa

egin.
Donostialdea,

Gipuzkoa

Turismo

eta

Basque

Tour-eko web orrietan sagardoaren kulturarekin
zerikusia

daukan

sagardotegien
feriak…
Oharrak

informazio

zerrenda,

Hainbeste

ugari

sagardo

informazio

dago,
egunak,

dago

non

Astigarraga izena oharkabean pasatzen da eta
sagardotegiak eta horien inguruko kultura da
baliabide
beste

turistiko

baliabide

inbentario

nagusia.

turistikoak

moduko

zerrenda

Astigarragako
agertuz

batean

gero

agertzen

dira.

Gipuzkoa Turismoa /Explore San Sebastian Region
Web gunea

https://sansebastianregion.com/

Jardute eremua

Gipuzkoa
Orri

nagusian

dagoen

banerrean

bigarren

esperientzia nabarmenduen artean agertzen da
Sagardoaren

lurra,

lurraldea,

Landa

Donostia,
paradisua

Ignaziotar
eta

Euskal

Kostaldea artean.
Edukia

Behin sagardoaren atalan sartuta Astigarraga
aipatzen

da

honako

adibideekin:

txotx

denboraldiaren hasiera, ilarraren eguna eta
sagarraren

eguna

Sagardotegiko
sagardo

esperientzia

menua
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(Folk&Fest
eta

(Gastronomia

atalean),
Bisita

eta

atalean),
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Sagardoetxea (Kultura atalaren barruan) eta
sagardo

tailerra

eta

Sagardoetxea

(Planak

haurrekin atalean).
Planak atalaren barruan, zita gastronomikoen
estekan

agertzen

dira

berriro

txotx

denboraldiaren hasiera, ilarraren eguna eta
sagarraren
Sagardoa

eguna.
estekan

Gastronomia
sartzerakoan

estekan,
Bisita

eta

sagardotegi menua, Sagardoetxea, Sagardoa eta
gazta eta Sagartrek agertzen dira.
Turismo gastronomikoa, kulturala eta famili
Posizionamendua
Zein
publikori
dagoen
Hizkuntzak

turismoa
zuzendua

Turismo

gastronomikoa

bilatzen

dutenentzat

baina historia eta etnografian interesatuak
Euskara, Gaztelania, Ingelesa eta Frantsesa
https://sansebastianreservas.com/
kudeatzen

dituzte

paquete

web gunean

edo

produktuen

erosketa edo erreserba.
Komerzializazioa

-

Petritegin

esperientzia

gastronomikoa

43.50€
-

Alorrenean

bazkaria/afaria

+

sagardoetxean bisita. 39€

Basquetour / Euskadi BasqueCountry
Web gunea

https://turismo.euskadi.eus/es/

Jardute eremua

Euskadi
Orri nagusian Euskadin proposatzen dituzten
plan nabarmenduen artean Sagardoaren ibilbidea
azpimarratzen
artean

Edukia

da,

kotxez

dituztenen
Hernanin

Batailatzearen
aipatzen
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egiteko

baliabide
daude

dorretxea)

Hernani

eta

ibilbidea.

Aipatzen

turistiko

gehienak

(Chillida

leku,

parroquia

eta

baina

dituzte:

Astigarraga

Astigarragako
Andra

Mariaren

San

Juan

Jentilen
zenbait
Zeruratze
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Parrokia,

Murgia

Jauregia,

baserri

zaharrak,

bertako

sagardotegiak.

Santiagomendiko

Santiagomendi
Esteka

ermita

baten

eta

bidez,

Astigarraga Herriko informaziora jo dezakezu
eta

bertan

bai,

Astigarragako

informazioa

ematen dute, Non lo egin, nun jan, ondarea,
museoak, bilatzaileak automatikoki ematen ditu
emaitzak Astigarragan. Beste ataletan ordea
bilatzaile orokor batera bidaltzen dute.
Haurrekin

egiteko

Donostian

planak

agertzen

atalaren

diren

barruan,

esteken

artean

Sagardoetxea bereizten dute, bertan museoari
buruzko

informazio

(helbidea,
eta

orokorra

kontaktua,

azalpen

txiki

buruzko

datu

atala.

Bertan

agertzen

ordutegia,
bat)

eta

interesgarriak”

orokorra

agertzen

hedadura

eta

zerbitzuak

“Astigarrari
deitzen

Astigarragako
da

da

(biztanle

baliabide

den

informazio
kopurua,
turistiko

aipagarrienak).
Zenbait lekutan Sagardoaren hiriburua deitzen
diote
Turismo gastronomikoa eta familia turismoa

Posizionamendua

Orokorra eta familiak
Zein
publikori
dagoen

zuzendua
Euskara, Gaztelania, Ingelesa, Frantsesa eta

Hizkuntzak

Alemana
Ez.

Komerzializazioa

Bilatzaileak

kontakturako

datuak

agente
ematen

duzunaren arabera.

Euskal Sagardoa
Web gunea

https://euskalsagardoa.eus

Jardute eremua

Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa
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ezberdinen
ditu

bilatzen
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Sagardoa

eta

informazio

kalitate

teknikoa

zigiluari
ematen

buruzko

du,

baita

sagardoaren inguruko berriak.

Edukia

Sagardotegi bilatzailea dauka.
Ez dago turismora bideratua

Posizionamendua
Zein
publikori
dagoen

zuzendua

Sagardoaren profesionalei.

Hizkuntzak

Euskara eta Gaztelania

Komerzializazioa

Ez.

Sagardun, Sagardoaren Lurraldea Partzuergoa
Web gunea

http://www.sagardoarenlurraldea.eus

Jardute eremua

Astigarraga, hitzarmenak Hernani eta Usurbil
Esperientzia ugari antolatzen dituzte eta sei
atalaetan antoltzen dute:
Museoa eta sagardoa:
Txotx

gourmet

(Sagardoetxe,

Dastaketa,

Gourmet pintxoak) 22€
Museoa

eta

sagardotegia

(Sagardoetxea,

sagardo muztio eta eta likore dastaketa, eta
sagardo menua) 35€
Museoa

eta

(Sagardoetxea,
dastaketa,
Edukia

sagardoa

Sagardo,

sagardo

opariarekin

muztio

botila

bat

eta

likore

opari

eta

sagardotegi menua) 39€
Asteburu
Sagardo,

gastronomikoa
muztio

eta

(Sagardoetxea,

likore

dastaketa,

Donostian egiten diren jarduerak: pintxoak eta
talasoterapia zirkuitoa)

112€

Sagardoa eta itsasoa, bidaia harrigarria:
Sagardoa eta itsasoa: paquetearen zatirik
luzeena

Donostian

egiten

da

(Aquarium,

Kontxako badian ibilaldi gidatua itsaontzian)
eta

Astigarragan

Sagardoetxeari

sagardotegi menua. 59€.
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bisita

eta
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Sagardoa eta itsasoa Pasaian (Itsasontzia
Trintxerpe-Pasaia-Trintxerpe,
kultur

Faktoria,

Albaola

Itsas

Sagardoetxea

eta

sagardotegiko menua afaria. 46€, 41,50€ hamar
pertsona baino gehiagoko taldeentzat.
Sagardoa

eta

gazta,

egiazko

zaporeen

uztartzea:
Idiazabal

Gaztaren

interpretazio

centro-

Sagardoetxea (Idiazabal Gaztaren interpretazio
zentroko

bisita

gidatua,

Sagardoetxea

eta

sagardotegi menua). 38€.
Adarrazpi
(Sagardoetxea

Gaztandegia-Sagardoetxea
bisita

gidatua,

sagardotegi

menua bazkaltzeko eta Adarrazpi Gaztandegiko
bisita

gidatua,

tailerra

eta

dastaketa.

Garraioa barne) 63€.
Ondramuño

Gaztandegia-Sagardoetxea

(gaztandegira bisita gidatua, Sagardoetxea eta
sagardotegi menua bazkaltzeko) 40€.
Sagartrekking, xendazaletasuna eta ibilaldiak:
SagarBike
ibilaldia

(Donostiatik

bizikletan,

Astigarragara

gidarik

gabe

eta

Sagardoetxean bisita eta bi pintxo). 30€.
Cyder

Cycling

(Santiagomendiko

Sagardo

bidea bizikleta elektrikoan, geldialdiak eta
azalpenak

gida

batekin,

Sagardoetxea

eta

pintxo dastaketa) 215€.
Sagartrekking

(Santiagomendiko

Sagardo

Bidean bisita gidatua). 25€.
Sagardoaren herrietako bisitak:
Astigarragako bisita gidatua, Sagardoaren
bihotza. 2€.
Probaketak sagardotegi garaian:
Bisita

Gidatu

laburra

pintxo dastaketa. 10€.
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eta

sagardo

eta
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Badago neurrira egiteko aukerarik, norakoa eta
landa

eremua

eta

plana

aukeratu

dezakegu,

Astigarraga landa eremuan barne Sagardotegia,
Sagardoetxea, Sagardo bidea eta Sagar festak
aukeratu daitezke. Planen barruan gastronomia
eremuan

sagardotegiak

aukeratu

daitezke,

natura eremuan Sagardo bidea, Festak eremuan
Sagardo

egunak

eta

sagar

festak.

Kultura

eremuan Sagardoetxea, sagardoaren museoa.
Sagardo Forum-a antolatzen dute. Sagarrari,
sagardoari, kulturari eta turismoari buruzko
jardunaldiak.
Lurraldea

Ekitaldi

honek

nazioartean,

Sagardoaren

ezagutaraztea

ahal

bidetzen du eta tuposizionatzea laguntzen duen
ekimena

da.

Lurraldearen

Astigarraga,

hiriburu

bezala

Sagardoaren
identifikatzen

dute, beraz ekimen honek, Astigarragari mesede
handia egiten dio turistikoki posizionamendua
lortzeko.
Turismo gastronomikoa, turismo kulturala

Posizionamendua
Zein
publikori
dagoen

zuzendua

Familiak, taldeak, bikoteak

Hizkuntzak

Euskara, Gaztelania, Ingelesa eta Frantsesa

Komerzializazioa

Bai, esperientziak erreserbagarriak dira.

Sagardoa,

Gipuzkoako Sagardogileen Elkartea

Web gunea

https://www.sagardoa.eus/

Jardute eremua

Euskal Herria
7

esperientzia

artean

desberdin

batek

ez

dituzte,

dauka

beraien

zerikusirik

Astigarragakin, beste 5etan ordean sagardoaren
Edukia

munduarekin
eskaintzen
zehaztu

erlazioa
dituzte

gabe.
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duten

baina

Badago

non

esperientziak
egiten

esperientzia

diren
bat
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Astigarragan guztiz antolatuta dagoena, bertan
2

gau

Astigarragako

nekazalturismo

batean,

Sagardotegi batera bisita, sagardo dastaketa
eta menua eskeintzen dute. 155€ bakoitzeko.
Enpresentzako
eskaintzen

instalazioen

dituzte

Astigarragan

zenbait

Petritegi

eta

alokairua

sagardotegietan,
Irigoien-Herrero

hain zuzen ere. Ekitaldi, bilerak eta ekintzak
antolatzen

dituzte

leku

desberdin

eta

tradizionala eskainiz.
Bestalde esperientzi ugari antolatzen dituzte
enpresentzat:

bisita

gidatuak,

dastatze

gidatuak, herri kirolen erakustaldiak, bertako
musika
Urumean

eta
eta

dantza

erakustaldiak,

sukaldaritza

canoeing

tailerrak

besteak

beste.
Turismo gastronomikoa, turismo kulturala

Posizionamendua
Zein
publikori
dagoen
Hizkuntzak

zuzendua

Publiko orokorra
Euskara, Gaztelania, Ingelesa eta Frantsesa
Bai. Sagardotegiei eta Tourrei dagokienean,
Erreserba eskaera egiteko aukera ematen dute
erreserba sistema batekin.

Komerzializazioa
Enpreseentzako

esperientziei

dagokionez

proposamenak dauzkate eta ezin da zuzenean
erreserbak egin.
Sagardoa (Gipuzkoako Sagardogileen Elkartea)
eta Sagardun (Sagardoaren Lurraldea) patzuergo
publiko-pribatuak
eskaintzen
Oharrak

dira

dituzten

esperientzia
agente

gehien

turistikoak.

Sagarra, sagardoa eta sagardotegien inguruan
daukate aukera gehienak eta ez du Astigarragan
egin daitezkeen beste aukera ezbedinen berri
ematen.
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Gastromuseums
Web gunea

https://gastromuseums.com/

Jardute eremua

Euskadi
Bertako

produktu

gastronomikoen

inguruko

esperientzia turistiko bateratua eskaintzeko
jaio den museo sarea da. Euskal gastronomian
esanguratsu diren produktu tradizionalen museo
tematikoak
zazpi

elkartzen

museo

tematikoa,

daude

ditu

Euskadin:

Gaztaren

D’Elikatuz,

eta

bere

Ardoaren

interpretazio

Txakolingunea,

baitan
gune

zentroa,

Gatz

museoa,

Igartubeiti eta Astigarragako Sagardoetxea.
Edukia
Web

orrian

eskeintzen

ibilbideak

dituzte,

egiteko

sagardoarekin

aukera
zerikusia

dutenak ibilbide konbinatuak dira: Sagardoa
eta Idiazabal Gaztaren ibilbidea eta Txotxaren ibilbidea.
Ekitaldiak

ere

antolatzen

dituzte,

horien

artean “Udaberri giroa” Sagardoetxean familian
sagarrondoen loraldia ospatzeko.
Turismo gastronomikoa, kulturala eta familia
Posizionamendua

turismoa
Euskal

Zein
publikori
dagoen
Hizkuntzak

zuzendua

gastronomikoan

interesa

daukatenentzat
Euskara, Gaztelania
Ez.

Komerzializazioa

tradizio

Sagardoetxearekin

harremenetan

jartzeko

imprimakia betetzeko aukera dago soilik
Gastromuseums web guneak ere, gastronomia gaia
da lantzen duen eskaintza bakarra. Webgunean

Oharra

Txotxaren

ibilbidea

Sagardoetxea

eta

eskaintzen

sagardotegi

dute

batean

afaria

eskainiz. Gatza, gazta, ardoa eta txakolinaren
artean

sagardoak

ere

badauka

turismoa

erakartzeko gaitasuna baian horretaz haratago
ez

du

Astigarragari

eskaintzen.
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Ondorioak (Kudeatzaileen web guneak)
Posizionamendua:

Aztertutako

web

guneetan

argi

eta

garbi

ikus

daiteke

Astigarraga turismo gastronomikoarekin identifikatzen dela. Kudeatzaileen web
guneen

100%ak

kulturarekin

Astigarragari
erlazioa

du:

buruz

ematen

duten

Sagardotegiak,

infomazioa

dastaketak,

Sagardoaren

bisita

gidatuak,

ekitaldiak…
Turismo kulturalari buruz hitz egiteko orduan, aurreko atalean baliabideen
gehiengoa kulturalak direla ikusi da baino komunikazioa aztertzerako orduan,
ezin da esan Astigarraga turismo kultural moduan identifikatuta dagoela.
Herrian dauden baliabide kulturalen aipamena egiten da aztertutako hainbat
web guneetan baino hauei buruzko intereseko informazio turistikorik ez da
ematen (bisitagarriak diren edo ez, ordutegiak, nola iritsi…)
Turismo

familiarrari

dagokionean,

Bezero potentzialari
bideratutako mezuak

Astigarraga jomuga turistiko bezala ez
dago

posizionatua,

Sagardoetxeak

hala

ere,

herrian

garantziagatik

eta

duen

honek

Zehaztu gabePubliko orokorra

eskaintzen

Familiak

dituen zerbitzuengatik, bai familiak eta

Taldeak

baita taldeak, bezero potentzial bezala
identifikatu

dira.

Astigarragan

duen

da,

Sagardoaren
garrantzia

Museoak

nabarmena

sarean gehien agertzen den baliabidea da. Hala ere, Astigarragan

familientzat egon daitezkeen beste aukeren berri ez da ematen eta hau lantzeko
aukera egongo litzateke.
Mezuei dagokienean, Sagardo Etxeak eskaintzen dituen zerbitzuak familia,
talde eta bikoteei bideratuak daude baino gainontzeko web guneetan ematen den
mezuak orokorrak direla identifikatu
bideratutakoak

baino,

negozioei

da.

Ematen diren mezuak,

bideratutakoak

dira,

jomugari

Astigarragara

etortzearen motibazio nagusia Sagardotegiak dira eta bertatik ematen diren
zerbitzuak,

hortaz

ez

dago

jomuga

bezala

erakartzeko

mezu

argi

baten

informaziorik.
Aztertutako web guneen informazioa zein hizkuntzetan ematen den aztertu da,
Astigarragako

udalak

eta

Gastromuseums

ez

ezik,

soilik

euskaraz

eta

gaztelaniaz ematen dutela informazioa, beste agenteen guneetan, informazioa
4 hizkuntzatan ematen dute; euskara, gaztelaniz, frantsesa eta ingelera.
Astigarragara datorren turisten perfilarekin bat egiten duela esan dezakegu,
azken

urte

hauetan

(Sagardoetxeko
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bisitarien

datuetan

oinarrituta)
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Astigarragara bertaratu direnen gehiengoa Euskal Herritik etorritakoak izan
dira (%43), ondoren Espainiar estatutik (28%), hala ere, europar bisitarietan
ere indarra jarri behar dela antzematen da datuak aztertuta beraz, ingelera
eta frantsesari ere bere garrantzia eman beharko genioke.
Aipatzekoa da ere, eskaintzen diren produktuen komerzializazioa ematen dela
aztertutako web guneen %43ean (7tik, 3 guneetan). Bisitariek zuzenean eros
edo erreserba dezakete eskaintzen diren zerbitzuak (esperientziak, sarrerak,
dastaketak, menuak…) eta hau oso indikatzaile positiboa da, bisitariak,
jomugari

buruzko

informazioa

bilatzen

dagoen

momentuan,

zuzenean

bere

eskuetan egon daitezkeen produktu edo esperientziak badaude, bertaratzeko
aukerak handitu egiten direlako. Erreala bihurtzen da eta esperientziarekiko
gertutasun horrek jomuga erakargarriagoa izatea eragiten du, besterik gabe
kontakturako datuak dauden web guneekin alderatuta.
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03.2 Jomuga turistikoaren kudeatzaileen Sare sozialen azterketa
Web guneak aztertu ditugun bezala, jomugaren kudeatzaileen sare sozialek ere berebiziko garrantzia dute bisitariaren
planifikazio fasean eta bidaian bitartean dauden fasean. Informazio eguneratua eta azkarra bilatzeko kanalik
aproposena dira sare sozialak, ekitaldiak, festak, eskaintzak…. Sustatzeko komunikabide zuzenena. Hauek dira
Astigarraga jomugari buruz edukia sortzen duten agente aktiboak.
AGENTE TURISTIKOA

ASTIGARRAGAKO UDALA

INFORMAZIO MOTA
Informazio instituzionala, herritarrei bideratuta dago, ez dago
turistentzat zuzenduta.

X

Facebook
DONOSTIALDEA
TURISMO

da

sare

soziale

eguneratuena,

Twitter

ez

dauka

argitalpenik 2018tik geroztik, eta Instagramen 10 argazki dauke
X

zintzilik, orain dela 7 aste hasi ziren erabiltzen publizitatekanpainarekin batera. Denetan Txotx-aren ireakieraren berri eman
dute.
Azkenaldian SagarArte ekimenaren barruan HerrikoOstatuak deitzen
den proiektua burutu nahi dute. Halaber, ez da batere erraza

GIPUZKOA TURISMOA

ekimen horri buruz informazioa aurkitzea.
Txotx-aren irekierari buruz da, Astigarragaren inguruan
ateratzen den informazioa
Fiturren Basque experience eta Euskadi Gastronomika izenpean

BASQUETOUR- VISIT
EUSKADI

euskal produktuen eta sagardoaren inguruko informazioa publikatu
zuten
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Herriak baino gehiago Sagardotegi konkretuei buruz hitzegiten
dute. Baita Txotx-aren irekiaren buruzko informazioa.
Astigarragako Euskal sagardo festaren (sagaruzta eguna) irudi
eta informazio praktikoak.
EUSKAL SAGARDOA

Afari marinatua, Astigarragako plazan, ere eskaintzen dute baina
bertakoei eskainita turistei baino.
Sagardo egunaren (Santa Ana) ospakizuna, sagardo dastaketarekin
eta herri kirolen erakusketarekin.
Sagardoaren

garraioa

Urumean

zehar

Donostian

Sagardo

apurua

irekitzeko.
Sare sozialetan, antolatzen dituzten ekimenei buruzko informazio
eguneratua agertzen da (ferietara bisitak, sagardoregi garaiaren
SAGARDOAREN
LURRALDEA

irekiera, tailerrak eta dastaketak, sagardo lehiaketak, sagardo
egunak...).

Antolatzen

duten

Sagardo

Forumaren

erakuslehio

nagusia da eta orokorrean informazio informatiboa da eta bertan
dauden sagardotegien eta ekintzen berri ematen dute, sagardoaren
lurraldean dauden agenteak eta produktuak promozionatuz.
Euskal Sagardoa eta Sagardun bezala Astigarragari buruz baino
gehiago sagardotegi konkretuei buruz publikatzen du.
Txotxa-ren hasiera.
SAGARDOA ROUTE

Sagardo

Apuruako

ekitaldia

da

garraioa

egiten

Donostiaraino,

informazio

sagardoaren
da
modu

sagardoa eskaintzen da.
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zabala,

inguruan,

Urumea

Donostian
bertan

ibaian

tradizionalean.

ospatzen

sagardo

den

berriaren

zehar

Astigarragatik

Bertan

Astigarragako
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Gipuzkoako sagardotegien zerrenda herriz herri, Astigarraga leku
garrantzitsuenetan ipinita.
Lotarako eskaintza ematen duten sagardotegien zerrendari esteka.
Uda

garaian

sagardoaren

kulturaren

inguruan

zenbait

esperientziei esteka.
Turismo eta gastronomiari buruzko blogei esteka.
Bere sare sozialak bisitari gehiago lortzea ez dute helburu
bezala baizik eta sagardoaren inguruan gertatzen diren berriak
zabaltzeko baizik.
Txotx irekieraren, Sagardo berriaren eguna, inguruko informazio
zabala eta Sagardoetxeari esteka.
Sagardoforumari buruzko informazioa.
Sagardoetxeara hurbildu direnen zenbakien berri Diario Vasco-ri
esteka baten bidez.
GASTROMUSEUMS

Esteka bat sagardoari, sagardoetxeari eta Txotx-aren irekiari
buruzko zenbait blogei.
Joan

direnen

turismo

ferien

aragazkiak

(Fitur,

Sevatur,

Expovacaciones).
Sagardoaren Lurraldearen zenbait publikazio eta Sagardoetxeari
buruzko informazioak.
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ONDORIOAK SARE SOZIALAK KUDEAKETA AGENTEAK
Facebook, Twitter, Instagram eta Youtube dira aztertu ditugun sare sozialak.
Web guneekin alderatuz, sare sozialetan joera berdina da.

Astigarraga

herriari buruzko informazioa oharkabean pasatzen da ia informazio guztia
bertako sagardotegiena eta antolatzen
Turismo

gastronomikoa

(eta

diren ekimenei buruzkoa

kulturala,

sagardoaren

inguruko

bait

da.

ekimenak)

sustatzen da soilik eta bertan egin daitezkeen plan ezberdinen informazioa
edo baliabide ezberdinen informaziorik ez da inon azaltzen. Sardotegiekin
batera, Sagardoetxeak du paper garrantzitsua agente hauen sare sozialetan eta
museotik eskaintzen diren produktu eta ekintzen berri ere hemendik eman ohi
da. Informazioa gertuko bisitari edo turistei begirakoa dela esan daiteke,
informazioaren gehiengoa euskaraz zabaltzen baita.
Informazioari dagokionean, eduki informatiboaz gain, web guneetatik eskuratu
edo erreserbatu daitezkeen zerbitzuak era aktibo batean sustatzen dituzte eta
hau, web guneetatik egiten dutenean bezala, oso positiboa da, bisitariak
erakartzeko estrategietako bat baita.
Era berean, aipatzekoa da, Astigarraga udalak, turismoari dagokionean, sare
sozialetan presentziarik ez duela. Facebooken Astigarragako udaleko perfila,
perfil pertsonal bat bezala identifikatzen da (ez instituzio bezala) eta
bertatik

herritarrei

bideratutako

informazioa

ematen

da

soilik.

Beste

agenteekin batera, Astigarragak ere bere marka turistikoa lantzeko orduan,
zein turismo mota nahi duen definitzerakoan, horrelako kanalak ireki beharko
ditu eta estrategia definituta, zabaldu beharreko mezu bateratu bat eman
beharko luke.
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03.3 Jomuga turistikoaren Agenteen Web guneen azterketa
Aztertuko

diren

agenteak,

Astigarragako errealitate turistikoan
bisitariarengan
dutenak

zuzeneko

izango

Sagardotegiak

dira.

Alde

aztertu

dira,

eragina
batetik
hauek

baitira jomugara etortzearen arrazoi
eta

motibazio

nagusiena

eta

berebiziko garrantzia du bisitariaren
planifikazio

fasean

hauengandik

jasotzen duten informazioa. Beste alde batetik, alojamendu eta ostatuen
azterketa

egin

da,

araberako

ondorioak

eta

hauen

atera

web

dira.

guneetan

azaltzen

Astigarragako

den

informazioaren

errealitate

turistikoan,

zerbitzu konplementario moduan lan egiten duten agenteak dira, baino jendea
hartatzerako orduan eta baita bertako informazioa ematerako orduan (bidaian
bitarteko fasean), agente klabe bihurtzen dira.

SAGARDOTEGIAK
IZENA
Web gunea du?
Astigarraga barne
sartzen duen
eskaintza berezirik
esperientziarik
promozionatzen du?
Astigarragak dituen
beste baliabideei
buruzko informazioa
ematen du?
Zein publikori
zuzendua dagoen
Hizkuntzak

Alorrenea Sagardotegia
Bai, www.alorrenea.eus
Ez

Ez, kokalekuaren berri ematen du soilik eta bertara
garraio publikoan gertutatu zaitezkela.
Enpresentzat zerbitzua ematen dutela aipatzen dute
eta Donostia eta mugarekiko gertutasuna goraipatzne
dute.
Publiko orokorra eta enpresak
Euskara, Gaztelania eta Frantsesa

IZENA

Artola Sagardotegia

Web gunea du?

Bai, www.artolasagardotegia.com

Astigarraga barne
sartzen duen
eskaintza berezirik
esperientziarik
promozionatzen du?

Ez

Astigarragak dituen
beste baliabideei

Egitura tradizionaleko sagardotegi bakarretakoa dela
goraipatzen du eta bertatik inguruko herri eta
paisaiak ikusteko aukra paregabea dagoela
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buruzko informazioa
ematen du?
Zein publikori
zuzendua dagoen

Tradizioa bilatzen dutenentzat

Hizkuntzak

Euskara, Gaztelania eta Frantsesa

IZENA

Astarbe sagardotegia

Web gunea du?

Bai, www.astarbe.eus

Astigarraga barne
sartzen duen
eskaintza berezirik
esperientziarik
promozionatzen du?

Bai,

web

orrian

bisitak

eskeintzen

ditu,

bai

sagardotegian bertan baita Mendiola sagardotegian ere
(Araban).
Astarbeko visita txotx garaian egunero egin daiteke
12:30tan

eta

19.30tan,

udan

ordea

egunero

baina

12:30tan soilik. Bisitako prezioa 12 eurokoa da eta
euskaraz,

gastelaniaz,

ingelesez

eta

frantsesez

eskeintzen dira.
Gainera dastaketa pertsonalizatuak antolatzen dituzte
Astigarragak dituen
beste baliabideei
buruzko informazioa
ematen du?

Oso lotuta daude Artearen munduari eta bertatik

Zein publikori
zuzendua dagoen

Sagardoaren historia ezagutu nahi dutenei

Hizkuntzak

Euskara, Gaztelania, Ingelesa eta Frantsesa

IZENA

Bereziartua Sagardoak

Web gunea du?

Bai, www.bereziartuasagardoa.com

Astigarraga barne
sartzen duen
eskaintza berezirik
esperientziarik
promozionatzen du?

Bai, web orrian Bisita gidatuak eskeintzen dituzte

Astigarragak dituen
beste baliabideei
buruzko informazioa
ematen du?

Web orrian ez

Zein publikori
zuzendua dagoen

Publiko orokorrari eta turimo enpresei

Hizkuntzak

Euskara, Gaztelania, Ingelesa eta Frantsesa

proiektu ezberdinak sustatzen dira.

bakarkako plana edo turismo enpresentzat. Bertan
visita gidatu eta bazkari edo afari maridajea
eskeintzen dute
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IZENA

Buenaventura sagardotegia

Web gunea du?

Ez (Itxita dago)

Astigarraga barne
sartzen duen
eskaintza berezirik
esperientziarik
promozionatzen du?

-

Astigarragak dituen
beste baliabideei
buruzko informazioa
ematen du?

-

Zein publikori
zuzendua dagoen

-

Hizkuntzak

-

IZENA

Etxeberria sagardotegia

Web gunea du?

Bai, www.sidreriaetxeberria.com

Astigarraga barne
sartzen duen
eskaintza berezirik
esperientziarik
promozionatzen du?

Web orrian ez

Astigarragak dituen
beste baliabideei
buruzko informazioa
ematen du?

Ez

Zein publikori
zuzendua dagoen

Publiko orokorra

Hizkuntzak

Euskara, Gaztelania eta Frantsesa

IZENA

Gartziategi sagardotegia

Web gunea du?

Bai, www.gartziategi.com

Astigarraga barne
sartzen duen
eskaintza berezirik
esperientziarik
promozionatzen du?

Web orrian ez

Astigarragak dituen
beste baliabideei
buruzko informazioa
ematen du?

Ez, kokalekuaren berri ematen du soilik eta bertara
garraio publikoan gertutatu zaitezkela.

Zein publikori
zuzendua dagoen

Tradizioa bilatzen dutenentzat

Hizkuntzak

Euskara, Gaztelania, Ingelesa eta Frantsesa
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IZENA

Gurutzeta sagardotegia

Web gunea du?

Bai, www.gurutzeta.com

Astigarraga barne
sartzen duen
eskaintza berezirik
esperientziarik
promozionatzen du?

Esperientzi ugari eskeintzen dituzte web orrian baina
sagardotik kanpo egiten direnak ez dira Astigarragan
egiten. Adibidez, Arrauntxotx Donostian egiten dute
eta

Idiazabal

gaztaren

dastaketa

Idiazabalen.

Eskeintzen dituzten esperientzien artean, “Mendia,
Gazta eta Sagardoa” deitzen dutena dago. Honen barruan
ibilbideak, mendira irteera, espeleología eta BTT
eskeintzen dute baina helbide zehatz bat aipatu gabe.
Astigarragak dituen
beste baliabideei
buruzko informazioa
ematen du?

Ez

Zein publikori
zuzendua dagoen

Publiko orokorra eta turismo aktiboa gustoko

Hizkuntzak

Euskara, Gaztelania, Ingelesa eta Frantsesa

IZENA

Irigoien sagardotegia

Web gunea du?

Bai, www.irigoiensagardotegia.com

Astigarraga barne
sartzen duen
eskaintza berezirik
esperientziarik
promozionatzen du?

Web orrian ez

Astigarragak dituen
beste baliabideei
buruzko informazioa
ematen du?

Sagardotegiaren historia kontatzen du eta
Astigarraga herriaren datu historiko batzuk ematen
ditu.

Zein publikori
zuzendua dagoen

Publiko orokorra

Hizkuntzak

Euskara, Gaztelania, Ingelesa eta Frantsesa

IZENA

Ipintza sagardotegia

Web gunea du?

Bai, www.ipintza.com. Ez dabil

Astigarraga barne
sartzen duen
eskaintza berezirik
esperientziarik
promozionatzen du?

Web orri nagusian Astigarragako erdigunean dagoela
adierazten du

Astigarragak dituen
beste baliabideei

Ez

dutenentzat
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buruzko informazioa
ematen du?
Zein publikori
zuzendua dagoen

Publiko orokorra

Hizkuntzak

Euskara, Gaztelania eta Frantsesa

IZENA

Iretza sagardotegia

Web gunea du?

Bai, www.iretza.eus

Astigarraga barne
sartzen duen
eskaintza berezirik
esperientziarik
promozionatzen du?

Web orrian ez

Astigarragak dituen
beste baliabideei
buruzko informazioa
ematen du?

Ez

Zein publikori
zuzendua dagoen

Sagardotegi ezberdin bat bilatzen dutenentzat, mahai

Hizkuntzak

Euskara, Gaztelania, Ingelesa eta Frantsesa

IZENA

Larrarte sagardotegia

Web gunea du?

Bai, www.larrarte.net

Astigarraga barne
sartzen duen
eskaintza berezirik
esperientziarik
promozionatzen du?

Web orrian ez

Astigarragak dituen
beste baliabideei
buruzko informazioa
ematen du?

Ez

Zein publikori
zuzendua dagoen

Publiko orokorra

Hizkuntzak

Euskara, Gaztelania, Ingelesa eta Frantsesa

IZENA

Lizeaga sagardotegia

Web gunea du?

Bai, www.lizeaga.eus

Astigarraga barne
sartzen duen
eskaintza berezirik
esperientziarik
promozionatzen du?

Ez ditu esperientziak eskeintzen baina Urumea ibaian

batzuk kupel barruan kokatzen dira

sagardoa gabarretan ontziratzen zen modua eta ohitura
berreskuratu nahi dute “Urumea, Sagardoaren Ibaia”
izenpean Petritegirekin batera antolatuta.
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Astigarragak dituen
beste baliabideei
buruzko informazioa
ematen du?

Urumea ibaiaren proiektuarekin batera hainbat datu

Zein publikori
zuzendua dagoen

Orokorra, Tradizioa bilatzen duen publikoari

Hizkuntzak

Euskara. Gaztelania, Ingelesa eta Frantsesa

IZENA

Mendizabal sagardotegia

Web gunea du?

Bai, www.mendizabalsagardotegia.com

Astigarraga barne
sartzen duen
eskaintza berezirik
esperientziarik
promozionatzen du?

Ez

Astigarragak dituen
beste baliabideei
buruzko informazioa
ematen du?

Donostiatik gertu dagoela aipatzen da eta
ingurune pribilegiatu batean kokatua dagoela

Zein publikori
zuzendua dagoen

Orokorra, Sagardotegi vanguardista bat bezala
aurkezten dira.

Hizkuntzak

Euskara, Gaztelania, Ingelesa eta Frantsesa

IZENA

Mina sagardotegia

Web gunea du?

Ez

Astigarraga barne
sartzen duen
eskaintza berezirik
esperientziarik
promozionatzen du?

-

Astigarragak dituen
beste baliabideei
buruzko informazioa
ematen du?

-

Zein publikori
zuzendua dagoen

-

Hizkuntzak

Euskara, Gaztelania, Ingelesa eta Frantsesa

IZENA

Oialume Zar sagardotegia

Web gunea du?

Bai, www.oialumezar.com

Astigarraga barne
sartzen duen
eskaintza berezirik
esperientziarik
promozionatzen du?

Web orrian ez

historiko ematen ditu
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Astigarragak dituen
beste baliabideei
buruzko informazioa
ematen du?

Autobús zerbitzuaren ordutegiak zintzilikatuak
dituzte Donostiatik nola iritsi azalduz

Zein publikori
zuzendua dagoen

Publiko orokorra, batez ere bertako jendeari

Hizkuntzak

Euskara eta Gaztelania

IZENA

Oiarbide sagardotegia

Web gunea du?

Bai, www.oyarbidesagardotegia.com

Astigarraga barne
sartzen duen
eskaintza berezirik
esperientziarik
promozionatzen du?

Web orrian ez

Astigarragak dituen
beste baliabideei
buruzko informazioa
ematen du?

Ez

Zein publikori
zuzendua dagoen

Publiko orokorra

Hizkuntzak

Euskara eta Gaztelania

IZENA

Petritegi sagardotegia

Web gunea du?

Bai, www.petritegi.com

Astigarraga barne
sartzen duen
eskaintza berezirik
esperientziarik
promozionatzen du?

Zebait esperientzi desberdin eskeintzen dituzte hiru
atal ezberdinetan antolaturik: Esperientziak, Plana
Haurrekin eta Beste jarduera batzuk.
Esperientzia barruan:
Txotx esperientzia. Petritegin bertan

egiten zaie

bisita gidatua eta sagardo menua eskeintzen zaie 37,5€
pertsonako ordaindu eta gero. Euskara, Gaztelania,
Ingelesa eta Frantsesez eskeintzen da.
Sagardoa esperientzia. Bisita gidatua eskeintzen dute
sagastia, tolarea eta upategietan bidea eginez eta
historia azalduz. Prezioa 14€ pertsonako.
Gastronomia

esperientzia.

Bisita

gidatua

Sagardotegiko menú tradizionala. 43,5€ pertsonako.
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Urumea

Sagardoaren

Ibaia.

Sagordoaren

autopista

deitzen duten ibaia bisitatzeko aukera ematen dute,
mendeetan

zehar

egin

zen

bidea,

Astigarragatik

sagardoa bidaiatzen zen Donostiako portura. Lizeaga
eta Petritegi sagardotegiak, Arrauning empresa eta
Gipuzkoako Sagardogile Elkarteak antolatu dute. Ez
dago prezioei burzko informaziorik web orrian.
Petritegi sagardo dastatzeak. Sagardo enologo espertu
batekin sagardoa dastatzeko orduan eduki beharreko
oinarrizko nozioak erakusten dituzte,

baita hauek

sakontzeko aukera. Tailerrak 12€ kostua daukate, 15€
sakontze

tailerra

bada.

4

hizkuntzetan

egiten

dituzte: Euskara, Gaztelania, Ingelesa eta Frantsesa.
Plana haurrekin barruan:
Haurrentzako tailerrak. 2-14 bitarteko haurrentzako
tailerrak antolatzen dituzte denak sagarren inguruan,
menuak eskeintzen zaizkie ere.
Arraun-txiki ibaian.Urumea ibaian zehar nabigatzeko
aukera 7-12 urte bitarteko haurrekin, sagardotegiko
menuarekin konbinatu daiteke.
Beste Jarduera batzuk-en barruan:
Egizu zure sagardoa: sagardoa egiteko prozesu guztia
erakusten

dute

eta

sagardo

menua

eskeini,

47€

pertsonako, haurrentzako prezio bereziak.
Petri Musik Fest: musikaren eta sagardoaren urteroko
topaketa

antolatzen

dute

zuzeneko

emanaldiak,

pintxoak eta Txotxa eskeiniz, 30€ pertsonako.
Urumea, Sagardoaren Ibaia.
Cider break experience: enpresei zuzendutako jarduera
multzoa

beraien

artean

sagardoaren

inguruko

esperientziak eta turismo visitan inguruan.
Astigarragak dituen
beste baliabideei

Bai,

beraien

alojameduen

Sagarlore

informazioa
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buruzko informazioa
ematen du?

Donostialdeko herrietan eta baita Donostianaurkitu
daitezkeenak.

Esperientzien

atalean

Astigarragatik

kanpo egin daitezkeen ekintza paketeak

eskaintzen

dituzte.
Zein publikori
zuzendua dagoen

Publiko orokorra

Hizkuntzak

Euskara, Gaztelania, Ingelesa eta Frantsesa

IZENA

Rezola sagardotegia

Web gunea du?

Bai, http://sidreriarezola.com/

Astigarraga barne
sartzen duen
eskaintza berezirik
esperientziarik
promozionatzen du?

Web orrian ez

Astigarragak dituen
beste baliabideei
buruzko informazioa
ematen du?

Ez

Zein publikori
zuzendua dagoen

Tradizioa bilatzen dutenentzat

Hizkuntzak

Euskara, Gaztelania, Ingelesa eta Frantsesa

IZENA

Sarasola sagardotegia

Web gunea du?

Bai, www.sarasolasagardotegi.com

Astigarraga barne
sartzen duen
eskaintza berezirik
esperientziarik
promozionatzen du?

Web orrian ez

Astigarragak dituen
beste baliabideei
buruzko informazioa
ematen du?

Sagardobus enpresaren web gunera esteka bat dauka
bere web gunean, beraiekin lan egiten dute.

Zein publikori
zuzendua dagoen

Publiko orokorra

Hizkuntzak

Euskara, Gaztelania, Ingelesa eta Frantsesa

IZENA

Zapiain sagardotegia

Web gunea du?

Bai, www.zapiain.eus ez du ongi funtzionatzen,
segurtasun arazoak ditu

Astigarraga barne
sartzen duen
eskaintza berezirik

Ezin dugu ikusi
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esperientziarik
promozionatzen du?
Astigarragak dituen
beste baliabideei
buruzko informazioa
ematen du?
Zein publikori
zuzendua dagoen

Publiko orokorra

Hizkuntzak

Euskara, Gaztelania, Ingelesa eta Frantsesa

Ondorioak:
Sagardotegiak:
Astigarragan jateko toki gehienak sagardotegiak dira (Sagardotegiak %76,90a,
jatetxeak 23,10%). Gehienak tradizio gastronomikoa daukate helburu, menu
tradizionala eskaintzen dute eta beraien produktuak saltzen dituzte. 21
hauetatik, 13k beraien sagardoa eskaintzen dute web gunetik eta bertako
produktua balioan jartzeko indikatzaile oso ona da hau. Horretaz gain, beraien
sagardotegian bisita gidatuak eskaintzen dituzten 6 sagardotegi daude eta
zerbitzu

hau

emateak

jomuga

erakargarriagoa

bilakatzen

du,

sagardoaren

kulturan sartzeko eta lehen eskutik esperientzia hori bizitzeko aukera ematen
baitute.

Bisita gidatuak eskaintzen dituzten
sagardotegiak interneten

Irekita

dauden

sagardotegietatik, 19k dute
web

gunea

soilik

2

eta

7k

hauetatik

ematen

Astigarragari

6

20

dute
buruzko

informazioa. Bik nola iritsi
edota

Astigarraga

non kokatuta dagoen azaltzen

12

dute,

eta

beraien
Bai

Ez

Herrian

Ez daukate informazioa web orrian

herriaren

besteek,

soilik

sagardotegia
datu

eta

historikoak

aipatzen dituzte.
Urumea ibaiko proiektuan dauden

Lizeaga eta Petritegi sagardotegiek, urumeak

duen garrantzia goraipatzen dute, horren barruan dokumentala grabatu zuten
2014an Sagardoa Bidegile izenburupean. Orain bide hori egiteko aukera eskaini
nahi zaie sagardotegi horietara joaten diren turista eta bisitatzaileei.
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Azpimarratzekoa
kalitatean

da

daukan

jarduera
eragina

turistikoaren

ekiditeko

degradazioa

Sagardotegi

bizilagunen

askotan

bizi

jokabide-arauak

zintzilikatuta daukatela web

Sagardotegiak eta Astigarragako informazio
turistikoak Web orrian.

orrian.
Sagardotegien

2

arten,

Astigarragako beste baliabide
5

turistiko

edo

informazioa

ez

beraien

web

dute

nagusiena

motibazio
Sagardotegiak

izanda,
Ez

Ez daukate Web orririk

ematen
orrian.

Bisitarien

13

Bai

naturalen

Astigarraga

ezagutzera

emateko

kanal

aproposa da hau, Turismo estrategia baten barne egiteko ekintzen artean,
agente klabeak dira eta hauekin elkarlana suspatzea ezin bestekotzat hartu
behar da. Done Jakue Bidea, Santiagomendi-Landarbaso edo baliabide turistiko
osagarriak: baserriak, etnografi parkea, ibilbideak, natur eskola, … bisitari
gehiago edukitzeko aukera.

Astigarragan nun dauden kokatuta eta Donostiako

gertutasuna da aipatzen da kokalekuaren atalean gehien bat.
Turistei bideratutako zerbitzuak dituzten bi sagardotegiek, bertakoa balioan
jartzen dute beraien esperientziak kontratatuta eta beste jomuga bazuetako
enpresekin

elkarlanean

egin

daitezkeen

ekintzen

berri

ematen

dute.

Astigarragatik kanpo dauden baliabide turistikoak bisitatzeko aukera ere
eskaintzen dute: adibidez Idiazabal gazta interpretazio zentroa, Albaola,
Donostia eta bere pintxoak, etab.
Hizkuntzei dagokienez, Eskaintzen den informazioa euskaraz eta gaztelaniaz
eskaintzen da gune guztietan eta hauetatik 16 frantsesez eta 13k ingeleraz
ere

ematen

dute

beraien

informazioa.

identifikatuta dutela antzematen da,

Bezero

potentzialaren

jatorria

baino lehen aipatu bezala,

soilik

beraien zerbitzuen berri ematen dute eta ez jomugari buruz.
Sagardotegiekin

batera,

ostalaritza

eskaintzan

presentzian

oinarrituta,

jatetxeek
(6

ere

jatetxe

esan

bere

daude

daiteke,

bideratuta, bertakoei baizik.
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ALOJAMENDUAK
Lehen aipatu den moduan, Astigarragako errealitate turistikoan, zerbitzu
konplementario moduan lan egiten duten agenteak dira alojamendu eta ostatuak,
baino jendea hartatzerako orduan eta baita bertako informazioa ematerako
orduan (bidaian bitarteko fasean), agente klabe bihurtzen dira.

Santiagomendiko aterpetxea
Web gunea du?

Bai, www.santiagomendi.com

Astigarraga barne sartzen duen
eskaintza berezirik
esperientziarik promozionatzen
du?

Natur ingurunean tailerrak, ekintzak eta
bisita gidatuak ematen dituztela
azaltzen da.
Non dagoen, ingurunearen deskribapen

Astigarragak dituen beste
baliabideei buruzko informazioa
ematen du?

laburra, natur eskolari buruz eta
Santiago bidea aipatzen ditu, baino ezer
gutxi.
Taldeentzat eta Santiago bideko

Zein publikori zuzendua dagoen

Hizkuntzak

peregrinoentzat
Euskara, Gaztelania eta Frantsesa

Beitzama Ostatua
Eduki bai, baina ez dabil. Booking,
Web gunea du?

Tripadvisor eta Hotelscombined moduko
erreserba web orritan badago.

Astigarraga barne sartzen duen
eskaintza berezirik
esperientziarik promozionatzen
du?
Astigarragak dituen beste
baliabideei buruzko informazioa
ematen du?
Zein publikori zuzendua dagoen
Hizkuntzak

-

-
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Astigarraga Pentsioa
Web gunea du?

Bai, www.pensionastigarraga.es

Astigarraga barne sartzen duen
eskaintza berezirik
esperientziarik promozionatzen
du?

Ez
Ez. Turismo atal bat dauka baino bertan,
inguruko hiri eta herrietako informazioa

Astigarragak dituen beste
baliabideei buruzko informazioa
ematen du?

dago

soilik

Getaria,

(Donostia,

Zarautz,

Hondarribi,

Biarritz,

Hendaia…),

Astigarragako sagardotegien zerrenda bat
daukate, hauen kontakturako datuekin.
Zein publikori zuzendua dagoen

Bikote eta Familiei, Gazteak

Hizkuntzak

Gaztelania

Txingurri Pentsioa
Web gunea du?

Bai, www.pensiontxingurri.com

Astigarraga barne sartzen duen
eskaintza berezirik
esperientziarik promozionatzen
du?

Bai,

Astigarragak dituen beste
baliabideei buruzko informazioa
ematen du?

Sagardoetxea

sidrería”

eta

“Experiencia

(ostatua+gosaria+afaria

sagardotegi batean)
Ez,

Donostiako

Michelin

Izarrak

taberna

pintxo

daukaten

jatetxeen

zerrenda labur bat nabarmentzen dute.

Zein publikori zuzendua dagoen

Bikote, familia eta 8 arteko taldeak.

Hizkuntzak

Gaztelania

Arraspiñe Nekazaletxea
Ez.
Web gunea du?

Nekatur Nekazal turismo elkartearen
barruan dago.

Astigarraga barne sartzen duen
eskaintza berezirik
esperientziarik promozionatzen
du?

-
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Astigarragak dituen beste
baliabideei buruzko informazioa
ematen du?
Zein publikori zuzendua dagoen

Euskara, Gaztelania, Ingelesa,

Hizkuntzak

Frantsesa, Katalana, Alemana eta
Italianoa

Artola Nekazaletxea
Web gunea du?

Bai, www.casaruralartola.com

Astigarraga barne sartzen duen
eskaintza berezirik
esperientziarik promozionatzen
du?

Web orrian ez

Astigarragak dituen beste
baliabideei buruzko informazioa
ematen du?
Zein publikori zuzendua dagoen

Ez, inguruko hiriburuei (Donostia, Bilbo
eta Gasteiz) buruzko informazioa eta
deskribapena ematen du
Bikoteak
Euskara, Gaztelania, Ingelesa eta

Hizkuntzak

Frantsesa.

Kaxkarre Landetxea
Web gunea du?

Bai, www.kaxkarre.com

Astigarraga barne sartzen duen
eskaintza berezirik
esperientziarik promozionatzen
du?

Web orrian ez

Nekazaletxearen
Astigarragak dituen beste
baliabideei buruzko informazioa
ematen du?

kokapenari

informazio

laburra

baliabide

turistiko

sagardotegiei

buruzko

ematen
diren

buruzko
du

eta

gertuko

kokapena

mapa

batean. Bestalde inguruko hiri, herri,
hondartza eta ibilbideak izendatzen ditu.
Natura turismo eta turismo aktiboa
Zein publikori zuzendua dagoen

bilatzen dutenentzat.
Euskara, Gaztelania, Ingelesa, Frantsesa

Hizkuntzak

eta Katalana.
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Sagarlore Hotela
Bai, www.sagarlore.eus

Web gunea du?
Astigarraga barne sartzen duen
eskaintza berezirik
esperientziarik promozionatzen
du?

Bai, Petritegi sagardotegian bisita
gidatua eta sagardotegi menua.
Bai, inguruko deskribapen labur bat eta
gastronomi turismoari buruzko informazioa
eskeintzen
haratago

dute

sagardotegiez

Astigarragako

jatetxeak

Astigarragak dituen beste
baliabideei buruzko informazioa
ematen du?

eta

eta

pintxoak

Urumean

zehar

eta

kanoan

arrauntzea gomendatzen dute. Halaber ez
dituzte produktu turistikoak eskeintzen
baizik

eta

herrien

gomendioak
eta

eman.

baliabide

Inguruko
naturalen

informazioa eta deskribapen laburrak ere
daude.
Bikoteentzat batik bat.

Zein publikori zuzendua dagoen

Euskara, Gaztelania, Ingelesa eta
Hizkuntzak

Frantsesa

ONDORIOAK/ Alojamendu eta Ostatuak:
Egun Astigarragako ostatuen artean bik bakarrik ez daukate web orririk baina
beraien presentzia Nekatur, Booking, Tripadvisor eta HotelsCombined bezalako
web orrietan topatu daitezke erraz.

Gehiengoak hotel edo pentsio txikiak

dira (handienak 16 logela ditu), eta baliabide turistikoetatik, batik bat
sagardotegietatik,

gertu

daude.

Estazionalizazioaren

islada

da

gehienen

prezio garestienak Txotx garaian direla uda eta Aste Santuarekin batera.
Ostatuek

Donostiatik

gertutasuna

goraipatzen

dute

edozein

esperintzia

turistikoaren aurretik.
Zortzi ostatuetatik, Pensión Txingurrik eta Sagarlore Hotelak, dauzkate
esperientziak. Sagarlore Hotela Petritegi sagardotegiarekin bat egiten du eta
hau da esperientzia eskaintza gehien dituen sagardotegia eta turisteei gehien
bideratuta dagoena. Biek Astigarragatik kanpoko esperientziak eskaintzen
dituzte (Donostiako Aquariuma, Talasoterapia, Kostaldeko herriak, Bilbo,
Gasteiz eta Iruñea, etab.) baino baita Astigarragako Santiagomendi, Done
Jakue bidea, Sagardoetxea edota sagardotegiak aipatuz.
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Ostatuak eta Astigarragako informazio
turistikoa beraien web orrian

Ezin

daiteke

baieztatu,

baino

turismo errealitateak orain arte
2

izan

2

duen

Donostiarekiko
faktore
garaian

Bai

Ez

Ez daukate web orririk

gertutasuna

garrantzitsua

bisitarientzat,
4

garapenean

eta

sagardoaren

hobeto

ezagutzeko

ulertu

dezakegu,

izan

da

txotx
kultura

kontestuan
ostatu

eta

errealitate turitikoaren arteko
lotura.
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03.4

Turismo portalen azterketa (Tripadvisor, Minube, Google

trands)

Google

Trends

hitz

edo

esaldi

desberdinaen

tendentziak

bilatzeko

eta

konparatzeko Googleko tresna da. Horrela, enpresek 0 eta 100 eskalan hitz
jakin batzuen bilaketa maila jakin dezakete, 100 puntu altuena izanik.

Bilaketan, "Astigarraga" hitza da bilatu den kontzeptua. Emaitzek, azken 5
urteetan hitz honek eduki duen joera azaltzen du. Irudian ikus dezakegun
moduan, urteko hasierako hilabeteetan ematen da bilaketen gorakada (Txotx
garaiarekin

koinzidituz)

bilaketetan

gorako

eta

udaberri

tendentzian

ere

aldera
badagoelo

ere.
ikus

Urteak

pasa

dezakegu,

ahala,
hortaz,

“Astigarraga”rengatik interesa geroz eta handiago da.
Bilaketen gehiengoa Gipuzkoa mailakoa da, Nafarroa eta Errioxaren aurretik.
Datu hauek, bat datoz, Astigarragak duen turista mota garrantzitsuenarekin,
Euskal Herri mailakoak hain zuzen ere.
Azkenik., bilatzen diren kontzeptu aipatuenak hauek dira: Sidreria Larrarte
Astigarraga, Sidrerias en Astigarraga, Kako Astigarraga, Alkain Astigarraga
eta Ayuntamiento de Astigarraga.
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Bidaiarien

atari

edo

sare

soziala

da,

bidaiariek

igotako

edukiarekin

sortutako gunea. Sare sozial honi esker zure hurrengo helmuga zein izango den
erabakitzeko jomugei buruzko informazioa aurkitzen da.

Tokiak ezagutzeko eta

esperientziak beste bidaiariekin partekatzeko. Nazioarteko bokazioa duen
Espainiako proiektua da.
Bertan, Astigarragari buruzko informazioa bilatzerako orduan, hauek dira
aurkitu ditzazkegun emaitzak:
ZER IKUSI:

Astigarraga,

Oyarbide

Sagardotegia,

Sagardo

Route

eta

Sagardoetxea.

Orokorrean jendearen puntuaketak altuak dira eta jomuga gastronomiko bezala
identifikatzen

dute.

Kasu

batean,

Astigarragak

dituen

parajeak

ere

goraipatzen dira.
NON JAN
Bisitariek aipatutako jatetxe eta sagardotegien iritziak oso onak dira,
azaltzen diren Astigarragako 8 establezimenduek dute 5etik 4tik gorako
kalifikazioa. Bertan Jatetxe 1, eta 7 sagardotegiren aipamena egiten da.

TripAdvisor webgune amerikarra da
iritziak

eskaintzen

ditu.

eta

Bidaiarien
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zerbitzuak doakoak dira eta eduki gehienak ematen dituzten erabiltzaileak
dira. Webgunea publizitatearekin finantzatzen da.
Kategoria ezberdinetan jartzen dituzte edukiak portal honetan eta bakoitzari
buruzko

puntuaketen

arabera

sailkatzen

dituzte;

Descubre

lo

mejor

de

Astigarraga: especializados en cenas, asadores, restaurantes de cocina xxx,
económicos… ; Información de la comunidad; hoteles en astigarraga; cosas que
hacer en astigarraga.
Negozio aipatuenak, sagardotegiak dira eta orokorrean 4tik gorako puntuazioa
dute (5 gehiengo puntuaketa izanik), alojamenduen aldetik, Astigarragako eta
Donostiakoak aurkezten dituzte batera, ezberdintasunik egin gabe eta Zer egin
atalean nabarmentzen dena Sagardoetxea da, esperientzia bisitagari moduan.
Beste bideetan gertatzen den moduan, portal hauetan erez ez dira aipatzen,
Astigarragak turismo gastronomikoaz gaindiko beste baliabideei buruzko ezer.
Posizionamendua argi eta garbi ikusten da turismo gastgronomikoari begira
dagoela.

03.5 KOMUNIKAZIO OFF LINE

TURISMO BULEGOA
Alojamenduek bezala, turismo bulegoak ere paper garrantzitsu bat betetzen
du turista/bisitarien hartatze prozesuan. Bertan ematen den informazioa
erabakigarria

da

urbitzen

direnen

bisita

diseinatzerako

orduan.

Horregatik, berebiziko garrantzia du, bertan ematen den informazioaren
kalitatea ona izatea eta jomugak balioan jarrri nahi dituen baliabideei
buruzko edukiak edukitzea.
Sagardoaren

etxean

kokatzen

da

informazio puntua
• Egutegia/ordutegia: Urte guztian
zehar irekitzen da.
Urtean

zehar

asteartetik-igandera

(astertetik-larunbatera
13:30/16:00-19:30

eta

11:00igandetan

11:00-13:30etara) eta
Udaran

egunero.

(astertetik-

larunbatera 11:00-13:30 /16:00-19:30
eta igandetan 11:00-13:30etara)
•Zerbitzuak: Bisita gidatuak, erreserbak, informazio turistikoa.
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EUSKARRI FISIKOAK
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FERIAK
Promoziorako oso garrantzitsua den beste
komunikazio

ekintza

bat

presentzia

edukitzea.

da

ferietan

Astigarragaren

kasuan, turismo azoketan eskualdearekin
batera agentzen da, eta Gipuzkoa turismo
eta

Euskadi

egiten

da

stanaren

BasqueCountryren
promozio

barruan:

eskutik

hau.

Euskadiko

Fitur,

Sevatur,

BarcelonaTravel, Expovacaciones, Intur…
en

egon

ohi

dira.

Astigarraga

Sagardoaren lurraldeko hiriburu moduan
identifikatzen denez, posizionatzeko

modu eraginkorra dela aipatu daiteke.
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05. AMIA
AMIA

analisiaren

helburua,

baliabide

turistiko

eta

komunikazioaren

alorrean burututako lanaren ikuspegi laburtua eskaintzea da eta beraz,
Astigarragako udalari errealitate turistikoan lanean hasteko lan lerroak
definitzea.

AHULGUNEAK
- Zenbait baliabideetara sartzeko gaitasun urria dago egun baliabideen izaera
pribatua dela eta.
- Mapa turistikoan Astigarragako baliabide asko ez dira txertatzen ( bigarren
mailako

edo

turistikoaren

osagarriak
ikuspegi

izan
hertsia

daitezke)
bakarrik

egun

eta

eskaintzen

horrek,
du.

Eta

eskaintza
sagardoari

lotutako baliabide eskaintza mugatua da.
-

Baliabide

turistikoetan

oinarritutako

eskaintza

txotx

garaira

eta

sagardotegietara mugatzen da.
- Turismo errealitatea sagardotegiari oso lotua eskaintzen da eta beraz
sektore pribatuaren baitan kokatzen da. ( bere hortan ahulgunea ez bada,
etorkizunera begira kontuan hartu beharreko indikatzailea da eta erronka
bezala identifikatu daiteke)
- Astigarragan jomuga turistikoa duten produktuak bakarrik sagardotegira
mugatzen dira herriko bestelako eskaintzak baztertuz.
- Posizionamendu turistikoa sagardotegiekin lotua dago eta ez ditu bestelako
baliabideak edota Astigarragako herriarekin lotutako baloreak txertatzen.
Kontuan hartu behar dugu, kasu askotan produktuen baliabide nagusia herritik
kanpo kokatzen dela ( Deba, Pasaia, Idiazabal …)
- Donostiako informazioa agerikoagoa da herrikoa baino eta beraz Donostia
balioan jartzen da eta ez Astigarraga bera.

MEHATXUAK:
- Txotx garaia eta herritarren baitan garatu daitekeen talka.
- Baliabide guztien heldutze eta garatze maila ez da berdina izan eta horrek
baliabide berrien txertatzea mugatu dezake. Inertziaren eraginez.
- Astigarraga beste errealitate turistikoen osagai bat bihurtzea eskaintza
propiorik gabe.

82

Sustapen turistikoa diagnostikoa/Astigarragako Udala

AUKERAK:
-

Sagardoari lotutako baliabide edo ondare mota ezberdinak Sagardoaren

kultura zabaldu eta eskaintza berriak sortzea ahalbidetu dezake.
- Ibilbide berriak eta Urumea ibaiaren baitan sortu daitezkeen dinamikak
berriak sortzeko aukera. Kontestu honetan, Hernani, Ereñotzu, Arano eta
Goizuetak martxan jarritako Urumea Arnastu proiektuan sar daitezke.
- Baliabide kultural asko erdigunean kokatuak daude eta interpretazioan
oinarritutako bisitak eskaintzeko aukerak daude.
- Buruntzaldeko baliabide kultural eta naturalen baitan identifikatutako
ondareen ibilbide ezberdinetan txertatu daiteke Astigarraga.
-

Turismo

gastronomikoarekin

lortutako

poszionamenduaren

laguntzaz,

Astigarragako beste baliabideak ezagutarazteko aukera dago.
- Sektore pribatuak bere burua turismoaren kontestuan txertatua dagoela
ikusirik, agente klabea dira jomuga turistikoa balioan jartzeko eta ez soilik
Sagardoarekin erlazioa duena.

INDARGUNEAK:
- Sagardoetxea Astigarragan kokatzeak, Sagardoaren inguruko zentraltasun eta
posizionamendua eskaintzen dio herriari.
- Herriko leku ezberdinetan baliabide turistiko ezberdinak biltzeak ( Murgia
parkea edota Santoiago mendi) eskaintza erakargarria eta bereizituak sortzeko
aukera eskaintzen dio.
- Baliabideen gainean lan egiteko Sagardun partzuergoa eragile publikopribatua egitura sortua du egun.
- Astigarragak turismo errealitatean posizionamendu garbia du egun eta horrek
mapa turistikoan kokatzen du.
- Sagardoetxeak bezero potentzilak identifikatzen ditu eta berari lotutako
eskaintza sortzen du. ( familiak, taldeak…)
- Komunikazio analisiak garbi erakusten du, sektore pribatua turismoaren
kontestuan txeratzen dela eta beraz agente aktibo bezala hartzen dutela bere
burua.
- Komertzializaziorako kanalak eskaintzen dira.
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- Sagardotegien komunikazio kanaletan jokabide arauak identifikatzen dira.
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