
AHETZE
Agence Photomobile (prentsa argazkilaria, 
publizitatea, erreportaiak, ilustrazioak - aireko 
argazkilaritza) - Oso bidexka, 3.
Caro Ostéo (Osteopata) - Ostalapea bidexka, 100.
Saint Macary Baptiste (kinesiterapeuta) - Haritz 
Bidexka, 49 - Uztapide Etxebizitza.

ANGELU 
 µABL Emploi (kontratazio enpresa - aldi baterako lana) 
- Monbrun hiribidea, 1
Ama Lur (euskal herriko arno sorta - DOP IROULEGUY 
eta DO NAVARRA) - Louis des artisans, 12.

 µAngeluko Ikasleak (Helduei euskara irakastea + 
euskararekin lotutako kultur jarduerak: dantza, musika, 
abesbatza, etab.) - Euskadi karrika, 27. Tivoli Kultural 
zentroa.

 µAnglet Surf Club (kirol elkartea (surf)/surf eta 
bodyboard eskola) - oceanoko-esplanadea, 5.
Aski Soft (diru kutxentzat software editorea - aplikazio 
berezien garapena) - Pitoizeko Bidea, 6.

 µAu bruit du bonheur // kokot nomad (ostatu 
intégratio elkartea) - Jorlis bidea, 4.

 µ Bignalet Philippe (naturopatia : aromaterapia. 
N.A.E.T teknika (alergiak) - indologia biologikoa 
deskodetzea - bio-erresonantzia kuantikoa) - Armand 
Toulet etorbidea, 3.

 µuBiocoop Bonheur (bio denda eta jatetxea 
eguerditan) - Pontots karrika, 2.

 µ Biocoop Parme (bio denda) - Parmeko eremua.
Bleu Vif (komunikazio agentzia - logotipo - packaging 
- marketing - liburuxka - salmenten promozioa - 
webguneak) - Pitoys Bidea, 6.
Boisfer Ostéopathe (ostéopathe) - 5 kantonamenduen 
karrika, 94.

 µ Café bar Halles des 5 cantons (kafé - ostatu - 
tapas) - Paul Courbin karrika, 11.
Cegecoba (zergen administrazioak onetsitako 
kudeaketa zentroa z°107640. Enpresa ttipien kudeaketa 
- aholkuak - formazioa) - Florence oihaneko etorbidea, 
10 - CS 20334.

 µ Contrôle technique Moncade (auto azterketa 
teknikoa "40 millions d'automobilistes" ziurtagiria - 
errepide kode azterketa sala) - Costes Jorlis karrika, 4.

 µ Court-circuit (Jatetxea) - Olatu leku, aturri hiribidea, 
100.

 µ Cuisines 10 (sukalde instalatze eta salmenta) - 
Baionako etorbidea, 3.

 µDatxa (Kombutxa produkzioa) - Zalditegieko hiribidea, 
13.

Douard Yvonnick (etiopatea) - Armand Toulet 
hiribidea, 3.

 µ Eric Rougé-Surfboard (surf taulen fabrikazio eta 
konponketa, modelo guztiak : polyester, epoxy) - Louis 
de foix hiribidea, 7.

 µ Esnatu (besta eta kultural aktio antolatzea) - Juanetote 
karrika, 52-Manex Goyenetche Kultureatxea.
Etxalde (etxe ondasun kolektiboen konstituzioa 
(usufruktu estatutua ezartzea)) - Hemen etxean, Itsuaren 
zubi karrika, 3.

 µ Fagoa (okindegia - azukre opilak - pastizategi 
biologikoa) - Belin oihanako karrika, 3.

 µ Funky Miam Beach (pizza - brunch - jusa freskoak 
- bowl - vege/vegan/free gluten - lekuan berean edo 
eramateko) - Guynemer Etorbidea, 11.
Gaelle Coudert (sofrologoa - estresa kudeatzea - 
atleta - lehiaketa prestatzea) - adarbakareko hiribidea.
Gaia Cidens (indar joko tradizionalen iniziazioa, 
promozioa eta garapena) - Lardach gazteluko Etxebizitza 
- F eraikina - Francis Jammes Karrika.
Hemen (iparraldeko ekonomiaren animazioa) - 
Alliance - Jorlis egoitza.
Herrikoa SCA (inbertsio eta finantza zerbitzuak) 
- Alliance egoitza - Jorlis zentroa - Pont de l'Aveugle 
karrika, 3.
Horizon(s) Magazine (tokiko aldizkari ekologiko 
eta soziala) - Cassagne karrika, 15.
Ibaialde (trainerua - oinezko lasterketa - munduko 
dantza - kantua - ibilaldiak) - Prince Impérial hiribidea, 6.
Imprimerie Marcos (inprimategia) - Pontôts 
industrial gunea - Industria karrika, 2.

 µ JLTC Surf school (surf eskola/Ekipamenduen 
alokatzea) - izurdeen hiribidea, 1.

 µ Joko (r) in (Gizarte jokoekin animazioak) - Ibilkaria.

 µ Julia Loste (grafista - haur eta helduentzako eko-
sorkuntza atelierra ) - Laborde Iturria Hiribidea, 14.

 µKarabana (jusa ostatua - healthy food - foodtruck baratze 
publikoan) - Hondartzen ibilaldia - Dunen Hondartza.

 µKimua Angeluko ikastola (murgiltze ereduko 
irakaskuntza - animazio kulturalak) - Jouanetote 
karrika, 52.

 µKintalo (libiltari ostalaritza: taloak, etxeko patata 
frijituak - euskal espezialitateak - ekitaldiak) - Bost 
kantonamenduen karrika, 103.
Kupela (sagarno - arno eta izpirituen salmenta) - Louis 
des artisans, 12.
La table des compagnons (jatetxe bistronomikoa - 
mintegia) - Montbrun-eko hiribidea, 94.
Lames de Sames - Couteaux du Pays basque 
(plegatu daitezken ganibeten ekoizpen eta salmenta - 
Ganibeten zorroztea) - Aturriko etorbidea, 1.
Lantegiak (enpresaren erantzukizun sozial 
korporatiboaren ikuspegia ezagutaraztea) - CSA 
Herrikoa.

 µ Laplace (pintura salmenta - zoladura eta pareta 
estaldurak - tresneria - berintegia) - Industria Karrika, 8.

 µ Laurent Mesmacque Kinésiologue (Kinésiologea) 
- Karrika Lazaret, 13.
Le Pressoir du Pays Basque (eskualdeko fruituekin 
Euskal Herrian eginiko jus artisanalak) - Louis des 
artisans, 12.

 µ Le fournil de Montbrun (okindegia - artisau 
gozogintza/ snack) - Montbrun etorbidea, 62.

 µ Les Bouchées Exotiques (créoles pintxoen 
ekoizpena) - Pitoys Bidea, 4.
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Les Développements Durables (software libreetan 
aditua den informatika zerbitzua. Saretze eta garapen 
proiektuen gauzapen osoan laguntza) - Espainiako 
hiirbidea, 88, 88 patio, 113 apartamendua, bermeo 
eraikuntza.

 µ Les jardins d'Aritxague (janari saltegia - fruituak - 
barazkiak - esnekiak - txerrikiak - oilaskoak) - Professeur 
Cuzacq Etorbidea, 3.

 µ Les Vins de Vincent (arno salmenta, alkoholak, 
arno dastaketa, garagardoa) - ZAC de Parme - route 
Nationale 10. & Espainako etorbidea, 13.
Loreak (eskuz egindako Euskal Sangria) - Louis des 
artisans, 12.

 µMaison Balme (boilurraren inguruko janari saltegia. 
Lekuan berean jateko edo eramatekoa. Ekitaldientzat 
janari prestatzailea) - Guziena etxea, 197 DB254.

 µMaison Henault (harategia - urdaitegia - janari 
prestatzailea) - La Barreko ibiltokia 5.
Mak2com (360° komunikazio orokor agenzia - on 
line eta off line komunikazio estrategia) - Louis Colas 
karrika, 4.

 µMendi Sport (trail lasterketan eta senderismoan 
espezializatutako saltegia) - Baionako etorbidea, 3.
Modern Buro 64 (bulego hornidurak eta altzariak. 
Fotokopiagailuak) - Pitoys bidea, 8 - Maignon industria 
gunea.
Nini Garbi (pixoihal garbigarrien  alokatzea eta 
garbitzea - familientzako artisau produktuen salmenta) 
- 41, Chassin karrika, Toki Eder egoitza, 2. sarrera.
Olatu Jus (Euskal Herriko edari artisanalak: zukuak, 
te izoztuak, limonadak, etab) - Hispano karrika itsua, 5.

 µ Pikoka - Tapas et Légumes (barazki biologikoak 
- pickles eta humusen transformazio eta saltzea) - 
Chassin Karrika, 28.
Pub Factory (entseinak - apainketa, inprimatze 
numerikoa - seinaletika) - Piramideak - Pitoys bidea, 4 - 
Maignoneko aktibitate parkea.
 µ Rekiem Skateboards (kirol artikulu egilea 
(skateboard)) - Louis Defoix hiribidea,7.

 µ Sur la Planche (baratze ekologikoa) - Alexandre 
karrika, 29.
Torrefaction Azeria (kafe berezi txigortzailea. 
Barista formakuntza - Lamarzoco eta Nueva Simonelli 
saltzailea) - Didier Maurat hiribidea, 8.
Uramap (ingurumena eta uraren kalitatea babestea) 
- Militar etxe karrika.

 µVanda (loredenda) - Amoros ganbara, 2.
Vilma Matyas (sofrologia eta gozamen masajeak) - 
Belin oihaneko Karrika, 1.

 µ Zakura Tattoo (tatuaje-ak - piercing) - Pitoys-eko 
bidea, 4
Zanzibar Production (oihalen edota osagarrien 
markatzea) - Arkuak - Pitoys bidea, 2 - Maignoneko 
aktibitate parkea.

ARBONA

Aphesteguy (garbiketa produktu saltzailea) - Alexaria 
etxea.
Caldumbide Jokin (belar usaintsuen - sendabelarren 
eta tisanen ekoizlea AB Laborantza biologiko 
labelarekin) - Berrueta karrika.

ARRANGOITZE

AnnMae Salon et Spa du Cheveu (ile-apaindegia 
(Gizon-Emakume-Haurra) - ile bainuetxea - zainketa 
berezia-Ezkontzako orrazkera) - Résidence Ibar Gaina, 
Chemin Jaureguibordea.

 µAzkena Bideko (bertako kaleko janaria) - 
sagardotegi ibiltaria.

 µ Bio Maite (lekuko etxe mozkinen banaketa) - Gure 
Xokoa - RD 755.
Bureau d'Accueil Touristique d'Arcangues 
(oroigarri saltegia - «bakantzak Euskoz» Gutunen 
salmenta) - Herrixka.

 µ La ferme d'Alotz (gaskoi xerri (haragi freskoa, 
urinekoak, pateak eta kontserbak) eta azafrai biologiko 
ekoizlea - salmenta zuzena etxaldean - arrotz logelak) - 
Alotzeko errota bidexka, 454.
Les Cabanes d'Arcangues (zuhaitz etxeak/ezohiko 
ostalekua) - 755 departamenduko bidea, 2379.

 µ Pharmacie & Parapharmacie d'Arcangues 

(farmazia eta Parafarmazia - Entzuteko eta partekatzeko 
aholkuak) - Hiru kurutzeak-Departamenduko bidea, 3.

uTrinquet d'Arcangues (jatetxea) -Hirixka.

BASUSARRI

Biez bat ikastola (ikastola) - Biellenave etorbidea.

 µ Bio C' Logik (janari saltegi biologikoa - fruitu eta 
barazki saltzailea - lekuko ekoizpenak) - Des Champs 
Biribilgune, 3.
Cabinet FAC - Fiduciaire d'Audit et de Conseil 

(kontu adituak) - Aviation Bidexka, 3 - 257 Posta kodea.
Cabinet Sabarots et Associés (kontu adituak) - 
Abiazioa Bidexka, 3 - 235 Posta kutxa.

 µDocteur Brigitte Lasserre Senne (mediku orokorra) 
- Biltegi Medikutegia - Bielle nave Hiribidea, 150.
Laetitia Magnat Thérapeute (emozio askapena 
eta bioresonantzia) - Josef Dominique Garat karrika, 256.

 µMarc André Domergue (kinesiterapia eta kirolako 
osteopatia) - Makila golfa - Kanboko Bidea, 265.

BIDARTE

 µA Portée de vue (optikaria - sorkuntzak, vintage,  
birziklatze - etxerat etortzeko aukera) - Baionako 
Etorbidea, 1247.

 µ Au Fournil de la Licorne (okindegia - pastizategia 
- snacking - azukre opilak) - RN 10 Le Plateau - Bide 
Artean gunea.
Auberge Koskenia (tokiko produktuen janari denda 
- jatetxea - taberna - te gela - lankidetza eta ostatua) - 
Xalbat Atchoarena plaza.

 µBasik (ostalaritza) - Antoine d'Abbadie hiribidea - 
Izarbel teknopoloa.

 µ Cabinet Chiropratique-Pierre Buraglia 

(kiropraktikoa - kontsultak - enpresen esku-hartzeak 
- MMSen prebentzioa eta tratamendua) - Embruns 
birgaitze zentroa, Uhabia karrika.

 µ Chez Papa (fruitu eta barazki saltzailea - esneki 
saltegia - urdaitegia) - Baionako Etorbidea.

 µ Chez Zeli (txinatar ostatua) - Zinlinga bizitegia - 
Geltoki Karrika, 2.

 µDominique Laricq Ostéopathe (DO osteopata 
eta kinesiologia) - Bazter karrika, 2 - Lana aktibitate 
parkea.

 µ Elements (jatetxe - arno saltzailea) - Baiona  
Etorbidea, 1247.
Hodei (kudeaketarako software-a (CRM, ERP), bezero 
eskuratzea, kontrol taula, urteko negozio zifraren 
segitzea, salmenten aurreikuspena) - Izarbel eraikina - 
Izarbel teknopoloa.

 µHôtel Domaine de Bassilour (hotel - seminario - 
ezkontza) - Bassilour karrika, 1562



 µ Boucherie Romuald (harategia - urdaitegia - prest 
janariak) - Kennedy hiribidea, 18.

 µBoulangerie A.Fernandez (okindegia - azukre 
opilak - tarteria - snack) - 12, avenue de la Gare.

 µCafé Le Maitena (ostatu - jatetxea) - Alsaziako karrika, 7.

 µ Caraguel Nicolas (osteopata DO - etiopata eta 
posturologoa) - Augusta etorbidea, 10, Kleber hiribidea.

 µ Charcuterie Aubard (urdaitegia - aurrez prestatutako 
platerak - janari mahaiak - jaiak - kintoako xerrikia) - 
Negresse kaia gunea - Luis Mariano karrika, 3.

 µCharlies's galerie culinaire (ostatu - jatetxe - janari 
prestatzailea - sala alokatzea) - Albert lehena karrika, 24.
Chez Yves (harategia - urdekiak - sukaldaritza - 
kontserbak) - Verdun etorbidea, 40.
Coworking Pays Basque (langune partekatua) - 
Chapelet Karrika, 7.

 µDay by day-Mon épicerie en vrac (ontziratu 
gabeko janariak (janari gaziak eta gozoak, parafarmazia, 
higienea, TOKIKO BIO fruta eta barazkiak) - Docks de la 
negresse-Luis Mariano Karrika, 44.

 µDeus ex Machina (arropa saltegia - kafetegia - 
mokadutegia - lankidetasuna) - Marneko hiribidea, 55.
Dr Guillaume Barucq (medikuntza orokorra) - 
Clemenceau plaza, 11.
EPOQ (jatetxea - janari saltegia - arno taberna) - 
Welder karrika, 11.
El taco Del Diablo -Luis Mariano karrika, 44.
Épicerie Galerie (tokiko eta frantziako ekoizleen 
janaridenda zuzena - argazki galeria - dekorazio 
objektuak - arta naturalak) - Verdun etorbidea, 18.

 µ Etxe'co - Pizza & Talo (pizza kamioina, eta taloak 
egurrezko labean) - Luis Mariano karrika, 44.
Festilasai (musika festibala - skate - streert art) - 
Moura Etorbidea, 33 bis.

 µGyrozone-Big Basque (gyropodez ibilaldiak, 
gertakari antolatzailea, bisita gidatuak) - Marne 
etorbidea, 11 - Santa Clara bizitegia.

 µHungry Belly (gozotegia eta mikrojangela 
begetarianoa) - Traingeltoki-ko hiribidea, 12.
Itsas Argi ikastola (ikastola) - Oihaneko hiribidea, 11.

 µ Izanaia (Euskal Herriko ogi garagardoa) - Gambetta-
ko karrika, 3.

 µKABIA - Maison de l'économie sociale et 
solidaire (Euskal Herrian ekonomia sozial eta 
solidarioa sustatzeko eta laguntzeko elkartea) - 
Errepublika hiribidea, 14

 µKanbar Sagardotegia (sagardotegia - jatetxea) - 
Postako karrika, 2.

 µ L'impertinent (gatronomia izarreko jatetxea) - 
Alsaziar karrika, 5.

 µ La Bonne Poire (fruitu eta barazki saltegia - 
Kalitatezko janari saltegia) - Arditegiko karrika, 23.

 µ Lastage Surf Shop (ingurumenaren errespetuzko 
Surfshop-a eta tokiko osagarriak (made in Euskal Herria 
eta Frantzia) - Mazagran karrika, 35.

 µ Lauwaerts Félix (masaje - emailea - kinesiterapeuta) 
- Prado egoitza - Geltokiko etorbidea, 12.

 µu Le Bistrot Zingué (eguerdiko garagardotegia, 
happy hour, merienda ostegunetik larunbatera. 
negozio-hitzaldiak) - Trein geltokiaren hiribidea, 5.

 µ Le Café de la Baleine (ostatu - jatetxe) - J.F Kennedy 
lehendakari Etorbidea, 31.

 µLe Fournil de la Baleine (okindegia - pastizategia) - 
J.F Kennedy lehendakari etorbidea, 68.

 µHupi (industriari aplikatutako adimen artifizialeko 
soluzioen garapenean espezializatutako software 
argitaletxea) - Monod Téodore hiribidea, 45.
Izarlink (telekom operadorea - internet eta telefonia 
profesionalentzat) - Théodore Monod Hiribidea, 45 - 
Izarbel Teknopoloa.

 µ L'Eau Vive (bio supermerkatua) - RN 10 - Baionako 
etorbidea.

 µ L'œuf Poché (kafea - hamaiketako - jatetxe) - Zirlinga 
Bizitegia.
La clique (garagarnotegi artisanala) - 2 tailera, Bazter 
bidea karrika, 5.

 µ Le Mouss' (ostatua - garagarno taberna) - Bazter 
karrika, 5.
Le Spot' (taberna - braseria - arratsaldeko eta 
asteburuko ekitaldiak) - Izarbel.

 µMahaina (jatetxea) - Madalena karrika, 5.

 µNGU Life Company (zurgina) - Hargin Etcheberry 
karrika, 358.
Novaldi (Interneteko atari, webgune eta aplikazioen 
diseinu eta sorkuntza) - Fauste Elhuyar hiribidea, 165.

 µOffice de Tourisme de Bidart (harrera - txartel 
makina - Turismo zergak - sustapen turistikoa - bestelako 
salmentak...) - Erretegia karrika.
Pic Digital (webgune sorkuntza, komertzio webguneak 
marketing emailak, sare sozialak; logo eta komunikazio 
euskarriak) - Théodore Monod hiribidea, 245.

 µ Salon de coiffure Elles (ile-apaindegia eta 
janztekoak) - Agoretta bizilekua, baionako etorbidea, 
1247.
Uhabia ikastola (irakaskuntza (lehen mailako 
eskola)) - Eskola karrika, 123.
Vracoop (nahas-mahas saltzen duten komertzioentzat 
ekipamendu eta zerbitzuak) - Izarbel Teknopoloa.

GETARIA
Bureau d’Accueil Touristique de Guéthary 
(oroigarri saltegia - «bakantzak Euskoz» Gutunen 
salmenta) - Général de Gaulle etorbidea, 450.
Nathalie Perarnaud (dendari - altzari - egokitzapen 
- jantziak - joste kurtsoak) - Haizeak Bidexka, 4 - 4 
eraikuntza, 22 Aptu.
Pharmacie de Guéthary (farmazia) - Getaria 
Etorbidea, 179.

 µ Spar (janari saltegia) - Getariako bidea, 230.

 µ Yaoya (janari denda - lekuko eta Japoniako 
ekoizpenak) - Général De Gaule Etorbidea, 251.

MIARRITZE

 µArdi Beltza (ostatua - jatetxea) - Marexal Foch 
hiribidea, 42.

 µAtabal (gaur egungo musikak) - Moura hiribidea, 37.
Ateka Studios (lanen konzepzio eta sorkuntzak 
profesional eta partikuleentzat - sortzailen objektu eta 
altzarien promozio eta salmenta) - Saint Charles Plaza, 3.
Ballet Biarritz (zentro koreografiko nazionala) - 
Maréchal Foch hiribidea, 23 -' Gare du Midi' delakoan.

 µBar du Polo (ostatua - jatetxea) - Kennedy etorbidea, 28.
Bilgune de Biarritz (euskaldun aisialdien harrera) - 
Reptou eskola - Larrepunte karrika.

 µ Biovrac (janari denda - fruituak - barazkiak - janari 
osagarriak - kosmetikoak) - Marneko hiribidea, 26.

 µBistrot des Halles (jatetxea - miarritzeko merkatuko 
komertsanteen batasuneko kide) - Erdiguneko karrika, 1.

 µ Bookstore BD et Jeunesse (liburutegia) - posta 
karrika, 13.



Le Primeur de la Côte (fruitu eta barazki salmenta - 
bio eta tokiko ekoizpenak) - Beaurivage etorbidea, 18.

 µ Le cellier des Docks (sotoa) - Luis Mariano bis 
karrika, 5.
Le rêve d'Hippocrate (osasuna eta ongizateari 
buruzko informazio sustapena eta hedapena - elikadura 
eta natural moduen bitartez) - Mazagran karrika, 1.

 µ Leonie (jatetxea) - Larochefoucaud etorbidea, 7.
Les Rendez-vous lecture (irakurketa publikoak) - 
Elkarten etxea – Darritchon Karrika, 2.

 µ Les comptoirs de la Bio Biarritz (denda 
ekologikoa - janaria - kosmetikoak - fruta eta barazkiak 
nahas mahas) - Amilotx-en karrika, 4.

 µ Librairie Bookstore (liburu denda orokorra) - 
Clémenceau plaza, 27.
Madhura Yoga (yoga klaseak - estresaren 
kudeakuntza - lasaitzeko ariketak - meditazioa - 
erretretak - sukaldaritza klaseak; klase kolektikoak edo 
partikularak etxean) - Port Vieux karrika, 4.

 µMaison Balme (boilurraren inguruko janari saltegia. 
Lekuan berean jateko edo eramatekoa. Ekitaldientzat 
janari prestatzailea) - Biarritzeko merkatua.
Maison Gastellou (urdekiak - kalitatezko janaria - 
bixkotxak) - Gambetta karrika, 26.

 µMaison Pariès (txokolategile - pastizagile - izozkigile) 
- Bellevue Plaza, 1.

 µMaker of Nothing (komunikazio bulegoa - risografia 
inprimatze tailerra) - 100 zaintzariak karrika, 6.
Marion Manoukian (dietalaria) - Inprimategi karrika, 4.

 µMd Vins (upategia eta dastatzea) - Kaskais hiribidea, 3.
Mintzalasai (Baiona - Angelu - Miarritzeko euskara 
dinamika) - Elkarteen etxea.
Mizanbu gaztetxea (gazteeri zuzendutako kultura 
- kirol eta musika gertakarien antolaketa) - Moura 
hiribidea, 33.
Ohakoa (haurtzaindegi elkarte kolektibo euskalduna) 
- Labordotte Karrika Itsua.

 µOpen Gare (langune partekatua - jatetxea - ostatua - 
denda) - Foch Etorbidea, 36 – Malda etxea.

 µ Pharmacie de Verdun (farmazia) - Verdun  
Etorbidea, 25.

 µ Plein Air (lore saltegia) - Verdun-eko hiribidea, 12.

 µ Regaliz (izozki eta sorbete egilea 1999 urtetik) - Portu 
zaharreko karrika, 8.

 µ Régie de Biarritz : Médiathèque de Biarritz 
(mediatekarako harpidetzak, tailerrak, berandutze 
zigorrak, poltsak, inprimatuak eta fotokopiak) - 
Ambroise Pare karrika, 2.
Roule ma frite 64 (olio balioztatua, bilketa,  
balorizazioa, salmenta) - Elkarteen etxea - d'Arritchon 
karrika, 2-4.

 µ Social Bar Biarritz (taberna (CHR Hitzarmena) 
Ekonomia Sozial eta Solidarioaren (ESS Label) / 
Jatetxea (bazkaria), pintxoak (arratsaldean), bazkaria 
(asteburua) - Louis Mariano karrika, 44
Studio Waaz (komunikazio agentzia) - Amilotxen 
Karrika, 10 - 28 lokala.
Surfrider Côte Basque (itsas ertzearen, ozeanoaren 
eta bere erabiltzaileen babesa, ingurumenari buruzko 
heziketa) - Moura etorbidea, 33.

 µ Sébastien Ohet Ostéopathe (osteopatia) - 
Maréchal Juin etorbidea, 73.
Taka (eco arduradun eta lagun arteko hitzorduak Ipar 
Euskal Herrian) - Beaurivage Etorbidea, 21.
Thés des dock (dute eta infusio xehekako salmenta) 
- Luis Mariano karrika, 7.

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

¤Nire erosketen %3a elkarte bati 
itzuliak!

Urteko atxikimenduari esker...
Ipar Euskal Herriko elkarte bat lagundu dezakezu. 
30 lagunek elkarte bati babesa ematen badiote, 
elkarteak, dohaintza moduan, zu eta beste babesleek 
euroetatik euskoetara trukatutako diru zamaren %3a 
eskuratuko du.
Aldatutako Eusko bakoitza...
Erreserba fondo batean jarria da Crédit coopératifen 
eta NEFen, eta banketxe etiko horiei beraien 
aktibitatea garatzen laguntzen die.

Saltegi berriak

 µ Euskokart/euskopay

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

 uAldaguneak

uNun kidetu, aldatu edo eusko 
billeteak kondutik atera?

ANGELU

 µuBiocoop Bonheur (bio denda eta jatetxe 
eguerditan) - Pontots karrika, 2 - Astelehenetik ostirala 
arte, 13:00-16:30

ARRANGOITZE 

 uTrinquet d’Arcangues Hirixka - Astelehenetik 
ostirala arte, 7:00-20:00, larunbatean 08:00-20:00 
eta igandean 8:00-14:00

MIARRITZE 

 µuLe Bistrot Zingué Trein geltokiaren hiribidea, 5 - 
Astelehenetik asteazkenera: 7:30 – 20:00 - Ostegunetik 
larunbatera: 7:30 – 23:000

Euskoren kide diren herriak. D
AHETZE - MIARRITZE 

 µ Tree 6 clope (ingurumenaren defentsarako eta 
interes orokorreko elkartea - zigarro ipurdi bilketa 
eta birziklapena) - Beaurivage plza, 7.

 µUhaina Yoga (masajeak eta yoga) - Amilotx 
karrika, 10, Merkatu estalia Darla.
Water Family - Du Flocon à la Vague 
(ingurumen aldeko hezkuntza) - Bains Côte des 
Basques Etxea - Prince de Galles Hiribidea 1.
Xuxu (gluten zorrotzik gabeko jatetxe ekologiko 
vegana - lekuan berean edo eramaiteko) - Nathalie 
erregina hiribidea, 8.


