
AZKAINE
Accueil de loisirs sans hébergement (aisialdi 
zentroa) - Saint Ignace Bidea, 24.
 µAlain et Maider (tokiko ekoizpenen salmenta - 
snack) - Larre Lore Lanzelaia, 168.
Arrayoa (ahate gizena eta kontserba salmenta - 
Egoiliar logelak) - Arrayoa etxaldea.
 µAscainhoa (errotulazio fabrika, 3D inprimaketa, grabatua 
eta laser bidezko mozketa) - Zubiondo, 7, RD 504.
 µAtelier vert (lore saltzailea) - Ernest Fourneau  
Karrika, 140.
Azkaingo besta komitea / Comité des fêtes 
d’Ascain (azkaingo besten antolaketa) - Jauregia 
elkarte gunea.
Azkaingo gaztetxea (kultur ekitaldien antolaketa) 
- Estrata karrika.
Azkaingo ikastola (ikastegia) - Chourio auzoa.
 µ Begi Gose (janari prestatzaile - eramateko otorduen 
salmenta) - Ernest Fourneau hiribidea.
 µ Boulangerie Inda (okindegia - pastizategia - euskal 
bixkotxak) - Lanzelai gunea - Hamekak eraikuntza.
 µBrin d’herbe (oinarrizko janari saltegia: kontsigna, liburu 
denda, ekoizleen tailerra eta bertako sortzaileak. Ondare 
naturala sustatzeko elkartea) - Ernest Fourneau karrika, 425.

 µuCafé bar Plazan ostatua (kafetegi ostatua - tokiko 
eta eskuz eginiko ekoizpen denda) - Pierre Loti plaza.
GS Taloa (talo fabrikazio eta salmenta - gertakarietan eta 
sukaldariko material aloketzea) - Mixelenea Bidexka, 672.
Geroa (mezenasgoa) - Larre Lore Lanzelaia.
 µ Inspiration coiffure (ile-apaindegia) - Larre Lore 
artisau erremua.
Iratzoki Lizaso (diseinu industriala) - Errekarteko 
bidea Serres.
Location trinquet (trinketa alokatzea) - Saint-Ignace 
karrika, 24.
Nadia Marty (coaching pertsonala eta lantegientzat) 
- Oianetxeberria Bidexka, 268.

 á Office de Tourisme d’Ascain (oroigarri saltegia 
- «bakantzak Euskoz» Gutunen salmenta) - Olateko 
bidea karrika.
Pantxika Billac (terapeuta - hipnosia ericksoriana - 
EMDR-PNL - sarbide barrak) - Oletako bidea karrika, 36.
 µ Pâtisserie Pastel (pastizategia profezional eta 
partikuleentzat) - Larre Lore Lanzelaia - 10 Etxe multzoa.
Spar Ascain (janari denda) - Ernest Fourneau karrika.
Sports et Loisirs Kiroleta (teniz eta esker pareta 
alokatzea - Igerilekua - igeri kurtsoak - edari eta izozki 
saltzea) - Kiroleta kirol gunea.
 µ Trabenia (hotela - ostatua - jatetxea, frontoia. Igande 
arratsaldetan: pintxo poteo) - Route d’Olette, 3404.
Trinketeko ostatua (ostatu Jatetxea) - Ernest 
Fourneau karrika.
 µXoko Ona (ostatu - jatetxea) - Nausienea etxea - 
Pierre Loti plaza.
BIRIATU
 µ Ipar Kontrol (auto azterketa teknikoa) - 
Départamenduko bidea, 811.
DONIBANE LOHIZUNE
 µ 364 Communication (komunikazio agentzia) - 
Georges Clémenceau hiribidea, 12.

Adarra Créations (ebanista - zurgina) - Industria 
Karrika, 12 - Jalday Lanzelaia.
Battela (ostatu - garagarnotegia - Midi karrika, 21.
 µ Bio de Luz (saltegi biologikoa - janaria,osagarriak 
- kosmetikoak - fruituak eta barazkiak) - Joachim 
Labrouche hiribidea, 7.
Biocoop Belha (saltegi ekologikoa) - André Ithurralde 
hiribidea, 125.
 µBocata (jatetxe - kafea) - Verdun etorbidea, 9.
Boucherie des Familles (harategia - urdaitegia - 
hegaztiak - sukaldatutako platerak) - Gambetta karrika, 23.
 µ Brikoluz (kinkail saltegi, drogeria, sarraila denda) -  
Jaureguiberry etorbidea, 5.
 µBuruxkan (Donibane Lohizune Ziburu Zokoa itsas loturrak, 
apeitifa ateraldiak, gertakarientzat alokatzea, bisita gidatuak 
eta kulturalak) - Donibaneko portua Kaia infantea.
Buvette de la Halle (ostatu - jatetxea) - Herriko 
merkatua - Victor Hugo hiribidea.
C. Laborde Atelier Encadrement (lauki - arte 
plastiko eta hatu saltegi) - Saint-Jean Karrika, 2 eta 4.
 µ Cafés Deuza (etxeko kafe txigortzea - kafe eta dute 
salmenta) - Garat karrika, 18.
 µ Cidrerie luzienne (jatetxea) - André Ithurralde 
etorbidea, 16 bis.
Cinéma Le Select - Victor Hugo Hiribidea, 29.
Docteur Chabagno (mediku orokorra) - Pierre 
Larramendy Etorbidea, 2.
Donibane Ziburuko Ihauteriak (donibane 
ziburuko ihauteria)
Donibaneko ikastola (euskarazko eskola) - 
Larreguy etorbidea, 16.
Dr Xavier Garicoitz (dentista) - Dai Baita exaldearen 
karrika, 9.
Elcano - Amizolako Landa (baratzegintza 
biologikoa) - Ostalapia bidea.
 µ Etxe Goxoan (okintegia) - Halles Municipales.
 µ Etxe Nami (jatetxe japonesa eta begetarianoa - 
euskal eta japones janari saltegia. Eskulangintza eta 
jantziak) - Jaureguiberry Etorbidea, 11.
Imprimerie Dargains (inprimategia) - Harispe 
marexalaren Karrika, 6.
 µKaia ostatua (ostatu - jatetxe) - Tourasse Karrika, 39.
 µKaixo Print (serigrafia tailerra) - Belharra karrika 148.
 µKatxi Klothing (jantzien kreazio eta salmenta) - 
Belharra karrika, 148 - Jaldai industri gunea.
Kikeran (eskuz egin kafe torrefakzioa: 15 kafe 
ezberdin saltegian - etiopiatik papuasia arte - janari 
- denada: olibazko olioa - biper beltza - Ezpeletako 
biperra - ozpina... Dammann Anaien duteen 230 
erreferentzia baino gehiago - kafetegia) - Victor Hugo 
Hiribidea, 19.
 µ L’Institut (estetika, arta zentoa) - Gambetta karrika, 83.
La Baleine Bleue (Joko eta jostailu salmenta, 
jostatzeko aktibitate) - Victor Hugo Hiribidea, 35 bis.
La Bizikleta (bizikleten salmenta - alokairua eta 
konponketa - kafea) - Thiers bulerbar, 12.
 µ La Vie Claire (Bio eta ekoizpen naturalen denda) - 
Belharra karrika, 140 - Jalday industria gunea.
 µ La rose des sables (loredenda) - Axular karrika, 6.
 µ Le Komptoir des Amis (ostatu - jatetxe) - 
Commandant Passicot Hiribidea, 7.
 µ Le petit Louis (kafetegia - bistro - ostatua) - Chauvin 
Dragon Karrika, 30.
 µ Librairie 5ème Art (liburu - denda independentea) 
- Sopite karrika, 26.
Librairie Urbegia (liburu denda esoterikoa) - 
Chauvin Dragon karrika, 7.
Lilou in the Wood (eko arduradun alzarien sorkuntza 
- neurriak hartuz eta/edo berdingabekoa) - Layats 
Etorbidea, 18.
 µ Loka Vrak (saltoki handiko janari denda-zero 
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hondakin - tokiko produktu organikoak) - Victor Hugo 
hiribidea, 35 -Tingitana hiribidea.
 µ Lumak (irakurzaletasunaren eta literaturaren 
garapena eta sustapena sustatzea, kultur ekitaldien eta 
herri eta eskolarteko ekitaldien ekoizpenaren bitartez) - 
Zopite karrika, 26.
 µMagazine Cote Basque Madame (aldizkari lokal 
femeninoa) - Georges Clemenceau hiribidea, 12.
Maison Gastellou (haragitegia - urdaitegia) - Léon 
Gambetta karrika, 37.
 µMaison Pariès (txokolategile - paztizagile - izozkigile) 
- Gambetta Karrika, 9.
Marion Manoukian (dietalari) - Thiers hiribidea, 12.
 µuMartxuka (artisau eta tokiko sorkuntzen denda -  
dute pastizategia) - Passicot komandantearen hiribidea, 3.
 µMercerie Les Doigts d’Or (mertzeria - jantzi 
egokitzapenak) - Victor Hugo Hiribidea, 37.
 µuNo Way (telefono mobila guztientzat, smartfono 
marka guztientzat pieza aldagarriak, zigarreta 
elektroniko, informatika, hifi tresnen eta etxetresna 
elektriko salmenta) - André Ithurralde etorbidea, 42.
 µNotre Sélection (arno sotoa - arno - edari bizi - 
alkohol merkataria) - Victor Hugo Hiribidea, 23.

 á Office de Tourisme de Saint-Jean-de-Luz 
(oroigarri saltegia - «bakantzak Euskoz» Gutunen 
salmenta) - Victor Hugo, 20.
Patxi Lascarai (argazkilaria) - Garat karrika, 7.
Poissonnerie Fagoaga (arrain eta mariskuen salmenta) 
- Herriko merkatu estalia, Victor Hugo bulebarrean.
 µ Pompes funèbres Landaboure - Euskal 
Ehorzketak (hileta-zerbitzuak - Hileta-artikuluen 
salmenta) - Passicot bulebarra, 3.
 µ Poterie Goicoechea (bustin errez egin poterien 
fabrikazio eta salmenta) - Lohobiague etxea.
Proxy Mikro (prezio apaleko ordenagailu salmenta 
eskolentzat, ekonomia zirkularrari esker) - Ganança 
Jaunaren Etxean - Jules Védrines Karrika, 12.
Slow Food Pays Basque Bizi Ona (GKE - Euskal 
eko - gastronomiaren pratiken defentsa - zaintza eta 
begiratzea) - Donibane Hotela - Layats Etorbidea, 4.
 µ So Frivole (dentela arinkeri bitxien sorkuntza) - Elvira 
Vines karrika, 13.
Stand de producteurs fermiers Baserria (idoki 
etxaldeko ekoizpenen salgune kolektiboa Donibane 
Lohitzuneko merkatuan) - Merkatu estalia.
 µTokiko (jatetxea - lekuko ekoizpenekin) - Chibau Bidea, 45.
Trinquet Bordatxo (ostatu - jatetxe - squasha) - 
André Ithurralde etorbidea, 89.
 µXistera (jatetxea, brasseriea) - Victor Hugo bulebara.
HENDAIA
 µ Battela - Irunako karrika, 5.
Begiradak (argazki erakusketak - Hendaia Film 
Festibalaren antolatzailea)
 µ Bidaia (merienda, pintxoak) - Itsasoa-ko bulebara.
 µ Borderline Fabrika (kultur kafetegia: taberna, 
jatetxeak, emanaldi aretoa, ekitaldiak eta lankidetza) - 
Hendaiako geltokia.
CPIE Littoral basque Euskal itsasbazterra (euskal 
itsasbazterreko eremu naturalaren kudeaketa eta balioztatze 
publikoa - nekatoenea artisten egonaldien kudeakuntza) - 
Larretxea Abbadia eremua.
 µCentre d’appui Laneko (lan-espazio partekatua, 
proiektuen arduradunei laguntza eta Hendaiako hiriaren 
garapen ekonomikoa eta territoriala) - Leku eder karrika, 16.
Comité d’entreprise Sokoa (enpresa komitea - 
animazio sozial eta kulturalak - Pausuko bidea, 26.
 µHendaiakoopeko Lagunak (lekuko ekoizpen 
saltegi kooperatiba) - Portuaren Karrika, 10.
 µHendaye Tourisme & Commerce (denda eta 
Txartel salmenta) - Itsasoko Hiribidea, 67.

 µHiru eguzki-Loreak (psikologoa - psikoterapeuta) - 

Elissacilio karrika, 56.
 µHirukiak (hondartzako txabola, janari azkarra) - 
Itsasoako bulebarra.
 µ L’APOSTrophe (ostatua - jatetxea) - Elizako karrika,11
 µ L’être et l’essence (terapeuta holistiko eta energetikoa) 
- Hiribideako etorbidea, 31.
 µ La Vie Claire (bio denda) - Leku Eder Karrika, 9 
 µ Lanetik Egina (musika eskola eta kontzertu 
antolaketa) - Pausuko bidea, 75.
 µ Larrondo Patrick (bio baratzezaina - Hendaiako 
AMAP-ean salmenta - Hendaiako merkatuan asteazken 
eta larunbatetan) - Garlatz bidea, 177.
 µ Le Santiago (hotel - jatetxe -ostatua) - Santiago 
karrika, 15-17.
 µ Le Spot du Caz (Jan-lasterreko ostalaritza) - Itsasoako 
bulebara, 71.
 µLo Vi (kafetegia - etxeko ekoizpenak) - Erepublika Plaza, 20.
 µ Lokarri (espartin eta osagarrien sorkuntza eta salmenta) 
- Lagunak saltegia, Leclerc jeneral hiribidea, 63.
Maia Permaculture (permakulturako laguntza eta 
diseinu zerbitzua) - Lekueder karrika, 16.
 µModadom (janzteko eta joia saltegia) - Elizako bidea, 19.
 µ Pharmacie Centrale Lafayette (farmacia) - 
Hiribideako etorbidea, 31.
 µuPiarres (gatzatzea eta jastatzea, gasnategia, 
kalitatezko epizeria (IV lizentzia)) - Errepublikako plaza, 9.
 µ Pâtisserie de l’Europe (okindegia - pastizeria - 
txokolatak - ogitartekoak) - Général Leclerc hiribidea.
Recycl’arte (ttxirrindula eta edozoin gauza bakarrik 
konpontzeko tailerra - berreskuratuko gauzekin egin 
sorkuntzak) - Lekueder karrika, 18.
Régie d’Hendaye: Location salles municipales 
(udal alokairuen ordainketa) - Errepublikako plaza.
Régie d’Hendaye: Manifestations culturelles 
(hendaiako Udaleko Kultur Zerbitzua: Emanaldi eta 
erakusketa aretoa, kultur ekitaldien antolaketa) - 
Itsasoako bulebarra, 199-Sokoburu auzoaldea.
Régie d’Hendaye : Stationnement 
(aparkalekuaren harpidetza eta aparkaleku osteko 
txartela) - Errepublikako plaza.
Sokoa (bulegoko aulkien fabrikazioa - metalezko 
apalen merkatalgoa) - Pausuko bidea, 26.
 µ Station Littorale Hendaye (egonaldi eskubideak, 
arlo teknikoaren zerbitzuak) - Mimosa-ko hiribidea, 67.
 µ Trattoria della Nonna (italiako jatetxea) - Pikondo 
karrika, 9.
 µUda Leku Hendaia (euskaldun aisialdien harrera) - 
Ikastola - Bigarena karrika, 9.
SARA
 µArka (artisau haragitegia - gourmet bistroa) - Ongi 
etorria etxea.
Axuri Arte (artisautza eta artea - atelierra - denda) - 
Bollanjerriberria.
Beñat Lecuona Maraicher (baratzezaina) - 
Andoitzen Borda.
 µ Boucherie de Sare (harategia - urdaitegia - jatekoen 
prestatzailea) - Omordia auzoa.
Eskutik (pilota egilea) - Zakalarria - Goiburu Auzoa.
Etxola gaztetxea (gaztetxea) - Denen etxea.
Ez Kexa (jantzi marka - kiroletako jantziak - grafismoa 
- serigrafia) - Mikelkoxepenea - Plaza - Platano Karrika
Ferme Atxuri-Alde Etxaldea (bio baratzezaintza - AB 
laborantza biologiko iabela) - Omordia, 8 apartamendua.
Grottes de Sare (soinu eta argien bidez - ordu bateko 
bisita gidatua - Jose Miguel de Barandiaran antropologoaren 
eskutik - geologia - prehistorioa, mitologia eta euskaldunen 
jatorria kontatuak izanen dira) - Herriko Etxea - Herriko Plaza.

uHerriko Etxeko Edantegia (ostatua) - Hirixka.
 µHordago Ostatua (ostatu - jatetxe - arrotz logela) - 
Lizarrietako Lepoa.
 µHôtel Restaurant Arraya (hotela, Jatetxea) - Burgua.



seminarioak - gela alokatzea - familiak ongi etorriak 
dira) - Amotz Auzoa.
Huilerie Errota - La Noisette Basque (hur 
ekoizpena eta oliogile - bisitak - dastatze - salmenta 
zuzena eta dute saloia) - Yalaria Karrika itsua - Lizardia 
Lanzelaia.
 µHurbil (ekoizleen saltegia) - Lizardia Lanzelaia - Orma 
Eraikina, 1bis.
Hôtel Pyrénées Atlantiques (hotela - jatetxea) - 
Helbarrun auzoa.
Ibarrungo besta komitea / Comité des fêtes 
d’Ibarron (tokiko besten antolaketa) - Puttun Berri 
etxea - Ibarrun auzoa.
Integrazio Batzordea (ezberdintasuna ikastolan 
integratzeko eta familiei sostengua ekartzeko) - 
Larraldea etxea - Amotz auzoa.
 µK Va Vin (arno soto eta ostatua) - Hirixka.
 µKuki and Love (cookies-en fabrikazioa eta salmenta) 
L’auberge basque (jauregia - Lehen izar bat 
delako Michelin gidan - ostatua- Errelea eta Gaztelu) - 
Senpereko bide zahara, 745.
La Ferme Uhaldea (barazkiak eta oilo erruleak) - 
Uhaldia Bidexka, 148 - Helbarrun Auzoa.
 µLe repaire des Colibris (haurrentzako arropa saltegia - 
tokiko diseinatzaileak - zero hondakinak) - Butrun karrika, 158.
 µ Le vélo rouge français (bizikleta konponketa eta 
mantentzea etxean edo tokian berean (Lapurdi osoan), 
norbanako eta profesionalentzat)
 µ Les comptoirs de la bio (produktu ekologikoen 
salmenta) - Errota Berria karrika, 420.
 µ Lur kosmetiko naturalak (kosmetikoen fabrikazioa 
eta salmenta) - Latxerrietako bidea, 286.
 µuMahatsa (ardo merkatari konprometitua: arno 
organiko, biodinamiko eta naturalen aukeraketa, arno 
ikasgaiak, arte erakusketa) - karrika bidea, 10.
Mezenasgo (gertakariak eta mezenasgo kontseiluak) 
- St jean bidexka, 139.

 á Office de Tourisme de Saint-Pée-sur-Nivelle 
(oroigarri saltegia - «bakantzak Euskoz» Gutunen 
salmenta) - Pilota Plaza.
Oxtikenekoak (gaztetxea) - Butrun karrika.
 µ Pipok (snack-bar, janaria erramateko) - Karrika 
karrika, 26.
 µ Pour un fleur’t (lore saltegia) - Butrun karrika, 5007
Salle Larreko (ikusle gazteentzako eta publiko 
guztientzako zuzeneko emanaldia) - Ithourria Plaza.
Suhari (sukaldaritza kolektiboa) - Lizardia Lanzelaia.
Zaldubi ikastola (euskarazko lehen mailako eskola) 
- Olhaso bidea.
URRUÑA
 µ 1001 Saveurs (etxeko gozogintza - snack) - Erlaitzako 
bidea, 73.
 µAu marché de Magalie (denda orokorra - fruitu 
eta barazki saltzailea - gazitegi - esneki saltzaile) - 810 
departamenduko bidea, 210.
Bakalau elkartea (kultur ekintzak - animazioa) - Ur 
Bidexka karrika - Pausu.
Bar Xaia Ostatua (jatetxea (Sagarnotegia) - ostatua 
- auzoko animazioak - kontzertuak) - Urbidexka karrika.
 µ Beltzenia (sagarno ekoizlea - sagar jus - minagria) - 
Pendixeneako bidexka, 171.
 µ Bio de Luz (saltegi ekologikoa - janaria,osagarriak 
- kosmetikoak - fruituak eta barazkiak) - 810 
départamenduko bidea, 210.
 µ Boucherie charcuterie Urrutia (xaharrenea) 
(harategia - urdaitegia) - Xaharrenena etxea - Jean 
Fourcade karrika.
Caro Ostéo (osteopata) - Lantegia bidexka, 5.
 µDS Maintenance (mantentze informatikoa (materiala 
eta programak)) - Martikotbaita bidexka, 75.
Goxoan (ardi eta ahuntz gasna - mamia ekoizlea 

 µKafiatik plazara (taberna, jatetxea, kafetegi) - Eliza 
izeneko lekua, herria.
 µKaty Esthétique (Guinot estetika saloia - saloian edo 
etxean) - Mendi Bixta Bidexka - Olhain eraikina.
 µKukusoa (haragi freskoaren, aratxe eta behi-haragi 
ekologikoa eta Kinto AOPko haragiekoizpena eta salmenta 
zuzenenean, kontserbak, xarkuteria...) - Hegimehar bidea.
 µ Les P’tits Jus d’Argi (fruitu eta barazkien eskuz 
egindako jus tinkatzea) - Lizarietako Bidea.
 µ Lursoinu (sendabelar eta landare aromatikoen 
ekoizlea, biltzailea eta prozesatzailea) - Hegimehar, 
Larrun aldea etxea.
Maider Azarete (baratzetzaintza AB Laborantza 
Biologiko labelarekin) - Ibartxoa.
Olhain ikastola (sarako ikastolako burasoen 
elkartea) - Mendi Bixta etxe multzoa.
 µ Parc animalier Etxola (abere parkea - Pottoka 
ibilaldiak - abere salmenta) - Lizarrietako bidea.
 µ Restaurant Olhabidea (jatetxea, gonbidatu gelak) 
- Sante Kattalin karrika.
Sarako Izarra (errugbi taldea) - BP 09.
 µ Spar Sare (janari saltegia) - Hirixka.
 µ Trinquet Pleka (trinketea - jatetxea - ostatua) - Pleka 
trinketa - Herrixka.
 µUsopop (festival musical) - Patxañia.
SENPERE
 µAnaiak (jatetxe - ostatu) - Karrikaren bidea, 26.
Antoine Ducoulombier (baratzezain - sendabelar 
eta onddoak) - Olhasso Bidexka - Olhasso Etxebizitza, 
2 - A eraikina.
Antola Coopération (enpresei kontseiluak) - 
Etxeberria bastida, 377 bidea.
 µArbaso (tokiko artisautza bultzatu) - Soroan etxea - 
Lizardiako bidea.
 µAroberri Ostatua (nano brasseriea - bistroa - 
ostatua) - karrika bidea, 49.
 µ Berdea (kalamu ekoizlea. CBD produktu salmenta) - 
Dolhareko bidea, 157.
Bertsularien Lagunak (betsularitza sustatu - hedatu 
eta garatu) - Amotze auzoa, Larraldea.
 µ Botika (opariak - liburu denda - prentsa - eskualdeko 
ekoizpenak - euskal oihalak - bio saskien salmenta) - 
Ibarrondoa.
 µ Boucherie Mocorrea (haragitegi - urdaitegi - janari 
prestatzaile) - Elizako plaza.
Boulangerie Darrigues (okindegia - pastizategia) 
- 1609 plaza.
 µ Brasserie Artisanale Hizketa (lekuko garagardo 
ekoizpena - mikrogaragardotegia) - Karrika Nagusia.
Comité des fêtes d’Amotz (amotz auzoko besten 
antolakuntza) - Arroztegia Etxea - Dantxarineako auzoa.
 µDr LEVI Laure (medikuntza orokorra) - Munduteguia 
etxea - Butrun karrika.
 µ Egiazki (Patxaran) (kafe ondokoak eta izpirituak) - 
Lizardia gunea - Ibarrun.
Emanik (nazioarteko elkartasunaren antolaketa) - 
Landaldea Etxea - Erebea Bidexka.
Eskuz Holakatua (apainketa objektuen sorkuntza) - 
Sorroan etxea - Lizardiako bidea.
 µ Euskal Vrak (ekoizpen biologikoen eta tokiko 
produktuen janari saltegia) - Cami etxe multzoa, 2.
GAEC Itsas Mendi (ahatxekia eta behikia, jaki prest-
eginak - fruitu landuak, bahakia, ziropak, IIdoki labela) 
- Dantxariako bidea Cherchebruit auzoa.
 µGaec Uhartetxerri (ardi esne - hazkuntza ekologikoa 
- Ossau-Iraty - mamia eta breuil gaztaren fabrikazioa) 
- Uhart Etxeberria, 621 karrika zaharra.
 µHazitik Lilia (baratze landare biologikoak - AB 
Laborantza biologiko labela - salmenta zuzena bertan) 
- Ibarrun auzoa - Ahetzeko bidea.
 µHôtel Mendionde (hotel - gosariak - entrepresen 



(Idoki)) - Xabat Baita - 2350 Biriatuko bidea.
 µGustoki (kalitatezko janari saltegi - yokiko eta biologiko 
ekoizpenen banatzea zirkuito laburrean) - Bide artea.
Harremana (euskal kultura eta munduko kulturaren 
arteko harreman sortzea) - Etzan bidexka, 771.
Hazia (euskal kulturaren sustapena jarduera kultural 
eta artistikoen bitartez) - Guillaume St Martin karrika.
Kechiloa Coiffure (ile-apaintzaile) - Loperena karrika, 10.
 µLa cantine Bretonne (ostalaritza mugikorra Bretoiaren 
ezagutzan oinarrituta) - Oihanbehereko bidea, 870.
 µ Larrungo Xaboina (xaboiaren fabrikazioa eta 
salmenta) - Herriko etxearen plaza, 6.
 µ Larrunkoop (lekuko ekoizpen janari saltegi 
kooperatiba) - Dongaitz anaiak Karrika, 5.
 µ Lau auto (garajea-Citroen ibilgailuen salmenta eta 
konponketa) - Urriztiko bidea.
Le Basque Bondissant (autobus garraioak - autobus 
alokatzea) - Berrueta Lanzelaia - Urrizti Bidexka.
 µ Le Cochon de Raymond (kintoa txerri hazkuntza 
eta prozesatzea) - Biriatou-ko bidea, 2785.
 µ Lecuona Sandrine (osteopata) - Lantegia Bidexka, 5.
 µ Lukaina (jatetxea - pintxoak - bertako produktuak) - 
Ibardin erran den lekua, 2.
 µMaison Pariès (txokolategile - paztizagile - izozkigile) 
- Putillenea Eremua – Zokoa.
Mediabask (internet eta paperezko prentsa) - 
Martinzaharrenia Lanzelaia, 8
 µNesk à Paillettes (minbizia duten eriek eta haien senideen 
bizitza hobetzeko lanean) - Bardos Baita bidea, 25.

 á Office de Tourisme de Urrugne (oroigarri saltegia 
- «bakantzak Euskoz» Gutunen salmenta) - Bernard de 
Coral Karrika.
Pompiers Solidaires Pays Basque & Béarn (PSID) 
(nazioarteko elkartasuna) - Herburu etorbidea, 340.
Quincaillerie Aldaco (kinkail saltegia - etxetresna 
elektrikoak - salmenta ondoko zerbitzua) - Clément 
Laurencena karrika, 3.
Régie d’Urrugne : Animation sportive (kirol 
jarduerak ttiki kirola eta natura kirolak) - Toben hiribidea.
Régie d’Urrugne : Espace Jeune (ekintzak - urteko 
bazkidetza - etxeko lanak egiteko laguntza) - Tobeen 
Hiribidea.
Service Guichet Famille (jantokia - eskolaz kanpoko 
harrera - aisialdia - CLAS) - Zokoa-ko bidea, 2175.
Urruñako ikastola (euskarazko murgiltze ereduan 
ikaskuntza eskaintzen duen eskola) - Antoine Abbadie 
plaza, 2.
 µWow park (atrakzio eta abentura parkea umeentzako) 
- kukurusta bidexka, 3741.
ZIBURU
 µArbisa Informatique (konponketa - informazioa - 
laguntza - informatika kurtsoak) - Badiola Karrika itsua, 5.
Atalaia (jatetxea - ostatua) - De la fontaine karrika, 17.
Baltsan elkartea (elkarte soziokulturala) - Gabriel 
Delaunay etorbidea, 8
 µ Bistrot Le Jeu de Paume (jatetxe biztronomikoa 
(taldeen harrera, urtebetetzeak edo profesionalak)) - 
Passicot komandantea Etorbidea, 11.
Bittor bar expo (ostatua) - Pilotaleku plaza, 6.
 µ Boga (ostatu - sukaldaritza) - Agorette Karrika, 41.
Club Léo Lagrange St-Jean-de-Luz Ciboure 
(aisialdi zentroa - musika kurtsoak eta kontzertuak) - 
Jean Poulou etorbidea.
 µ Egiategia (ur azpian hartzitu arno ekoizpena - 
salmena zuzena - bisitak - dastatzeak) - Mokorren 
bidexka, 5 bis - Zokoako portuako lekua.
 µEkaitza (jatetxe gastronomikoa) - Maurice Ravel kaia, 
15.
 µ Etxe Goxoan (okindegia - pastizategia) - Jean Jaures 
etorbidea, 51.
 µGee Catherine (tratamenduak - aurpegiko  eta 

uNun kidetu, aldatu edo eusko 
billeteak kondutik atera?

AZKAINE
uCafé Bar Plazan Pierre Loti plaza

9:00-19:00, astearte & ostegun arratsaldetan hetsia
DONIBANE LOHIZUNE
 µuMartxuka Com. Passicot hiribidea 3

Egunero, 8:00-12:00/14:30-19:00

 µuNo Way André Ithurralde etorbidea 42 
Asteartetik larunbatera, 9:30-12:30/14:30-19:30

HENDAIA
 µ Piarres Errepublikako plaza, 9 

Asteartetik larunbatera 9:00/19:00
SARA
uHerriko Etxeko Edantegia Hirixka

9:00-19:00, asteartetan hetsia 
SENPERE
 µuMahatsa karrika bidea, 10 
    Asteartetik larunbatera 10:00-13:00/15:00-19:30
URRUÑA
uXaia Ostatua, Pausu
     Egunero, 11:00-14:00/17:00-23:00

Euskal Moneta
28 Cordeliers Karrika 64100 Baiona 
05 33 47 54 11 
info@euskalmoneta.org - www.euskalmoneta.org/
facebook.com/euskoa - twitter.com/EuskalMoneta

Saltegi berriak

 µ Euskokart/euskopay

 á Saltegiak nun proposatzen duten diru gutunak 
pasatzen diren kide ez direnentzat

 uAldaguneak

sudurreko erreflexologia - terapi kuantikoa, - aromaterapia 
eta sarbide barra) - Arnaud Massy karrika, 16.
Kaskarotenea Ikastola (ikastola) - Gabriel 
Delaunay etorbidea, 23.
L’Abeille Bleue (erlezaina: eztia, propolis, espezia 
bixkotx, polena AB Laborantza Biologiko labelarekin) - 
Joseph Abeberry etorbidea, 19.
Lapurdiko taloak (bio taloen ekoizpena eta 
salmenta manatuz) - Ignace François Bibal karrika, 11.
 µ Larrunkoop Ziburu/Donibane (janari denda 
parte hartzailea) - Ariste Bourousse karrika, 33.
Location Trinquet (trinquet alokairua - helduentzat 
eta haurrentzat iniziazioa) - Aristide Bourouse karrika, 1.
 µMaitenia (ostatua - plata txikiak - pintxoak - epizeria 
- Kultura) - Pilotaleku plaza, 8.

 á Office de Tourisme de Ciboure (oroigarri saltegia 
- «bakantzak Euskoz» Gutunen salmenta) - Camille 
Juillian Plaza.
Pettan Ugarte Arbide (galdara mantentze eta 
konponketa) - Joseph Abeberry Etorbidea, 72.
Piarres Larzabal Kolegioa (kolegioa - bigarren 
mailako ikaskuntza) - Eugène Corre Etorbidea, 3.
 µ Restaurant Chez Mattin (jatetxe) - Evariste Baignol 
Karrika, 63.
Trois mâts basques - Euskal hiru mastako 
Belaontzi (itsas ondarearen zaintze eta transmisioa, 
Belaontzi handi bat eta museo bat eraikiz eta landuz) - 
311 Posta kutxa - Gurutzetako Bidexka, 23.

Euskoren kide diren herriak. D
AZKAINE - DONIBANE LOHIZUNE - HENDAIA - 
SARA - SENPERE - URRUÑA - ZIBURU


