
Aisialdi kulturalak
 µ Adour loisirs Aturri atseginaldi (Ibai turismoa. Ibilaldiak 
itsasontziz Aturri ibaian. Abiatzea Ahurtiko portutik) - Coursic 
Corsaire du Roy karrika, 4
 µKontrapas (bigarren eskuko liburu denda) - _Bourgneuf karrika, 36.
 µ L’Usine à Jeux (joko - itxuraño - airsoft eta jolas animazio 
denda) - Pannecau karrika 47.
 µ Le Banc Dessiné (komiki denda espezializatua) - Pilotariaren 
karrika, 6.
 µ Librairie chez Simone (liburutegi orokorra eta galeria) - 
Alsace Lorraine hiribidea, 12.
La Locomotive (gaurko musikaren ohitura eta hedapena zabaldu, 
errepika gelak proposatuz - musika Kurtsoak - Euskal Herrian 
kontzertu antolaketa) - Lebas Plaza - Mousserolles Bidexka, 3.
 µLibrairie Elkar (liburu eta disko denda) - Gouverneurs karrika, 9.
Librairie Jakin (liburu denda - paper denda) - Foch 
marexalaren etorbidea, 8.
 µ Librairie de la Rue en Pente (liburudenda independientea 
eta irudi-gutun denda) - Arraindegi karrika, 29.
 µMusée Basque et de l’histoire de Bayonne (museoko 
sarrera (erakusketa iraunkorra eta aldi baterakoa), denda-salmenta 
(obrak, postalak eta produktu guztiak), animazio produktuen 
erostea eta espazioen alokairua) - Kortsarioen Kaia, 37.
 µ Street Art (dantza kurtsoak, Hip-Hop kultura ekitaldien 
antolaketa) - Alsace Lorraine hiribidea, 63.
Artisautza, artegintza
Aizean (lanen konzepzio eta sorkuntzak profesional eta 
partikuleentzat - sortzailen objektu eta altzarien promozio eta 
salmenta) - Louis Pasteur Plaza, 3.
 µ Ametsetarik (Euskal Herriko Argazki saltegia - Dena eskuz 
egina eta neurrira egindakoak dira) - Zilarrezko karrika, 6.
Ateka Studios et Galerie (lanen konzepzio eta sorkuntzak 
profesional eta partikuleentzat - sortzailen objektu eta altzarien 
promozio eta salmenta) - Port Neuf Karrika, 20.
 µ Cordonnerie Le Marre (zapataina - larrukitza - giltzak - 
tinta tanpoiak - ikurgiak) - Euskaldunen plaza, 38.
 µ Eddy’s Tattoo (gorputz Tatuaiak) - Maubec karrika, 130.
 µ Huna Bijoux (bitxi kreatzailea) - Bourgneuf karrika, 13-15.
 µGarolou by l'entrepot (larrugintza artisautza) - Pannecau 
karrika, 50.
 µ Iris Photographie (irisen argazkia. Handitu begiak) - 
Argenteri karrika, 12.
 µ Pepiteko (lekuko sortzaile denda) - Espainiako Karrika, 51.
Pott Serigrafia (serigrafia - formakuntzak) - Cordeliers Karrika, 25.
Vauban Tattoo (tatuaje saloi - piercing, bizargina) - Vauban 
karrika, 2.
Zatiki Mosaïques (mosaiko sorkuntza bereziak - mosaiko 
proiektuak apainketarentzat - lehengo mosaikoen berritzea...) 
- Florideko etorbidea, 7.
Auto, moto eta txirrindulak

 µ Atelier vélo Txirrind’ola (txirrindula tailerra - konponketa 
- txirrindula prestamuak ikasleentzat - trukaketak haurrentzat - 
txirrindula eskola) - Marines bidea, 55-56.
 µ Charli’auto (mekanika eta karrozeria konponketak, marka 
guziak. _Duvergier de Hauranne etorbidea, 22.
 µContrôle technique Moncade (auto azterketa teknikoa (3,5 
tona arteko ibilgailuak) - "40 millions d'automobilistes" ziurtagiria 
- errepide kode azterketa sala) - Biarnes hiribidea, 2 - Hauts de 
Ste Croix / Resplandy kapitaina, Mousserolles Kaia, 82.
 µ Contrôle technique Nive-Adour (auto azterketa teknikoa) 
- 6, Allée de la Floride-Lauga / Louis de Foix etorbidea, Basé 
artisau erremua, Bokale.
 µGarage Etchepare (marka guzietako auto mekanika eta 
konponketa) - Soult marexalaren Etorbidea, 70.
Baratze, lore, abere

 µ Comet grains (animalientzat denetarik, ongarri eta hazien 

salmenta) - Salbalzeko bidea, 22.

 µuJardinerie Lafitte (baratze - zuhaitz - landare eta 
abere saltegia - lorategi eta baratzerako material salmenta 
- apaingarriak - tokiko ekoizpenak) - 1945ko maiatzaren 8 
etorbidea, 84 - Maignon.
Lore Basa (loredenda -lLore buket eta beste) - Maréchal Foch 
hiribidea, 24.
Edari, arno, edari bizien banatzaile eta 
ekoizleak
Alaia Kombucha Passemillion karrika, 16.
 µ Comptoir de la bière (tokiko - etxeko edo munduko 
garagardoen salmenta (eramatekoak)) - Salie-ko karrika, 24.
 µ Le Sang des Vignes (sotoa - jateko sotoa) - Resplandy 
kapitaina Etorbidea, 11.
 µ Les Accords Ephémères (arno merkataria - dastaketa - 
mahai tresnak - dekorazioa) - Espainiako karrika, 33.
Les Caves de Saint-Esprit (arno sotoa (arnoak, xanpainak, 
izpirituak) - Dastatzeak eta enologia) - Alsace Lorraine etorbidea, 14.
 µ Les Vins de Vincent (arno sotoa) - Duvergier de Hauranne 
etorbidea, 20.
 µ Vignobles et Découvertes (sotoa - ardo salmenta 
zuzenean - xanpaina - izpirituak - tresnak - enologia klaseak - 
dastatzea) - Bernadou karrika, 1.
Edertasuna eta ongizatea

 µAir coiffure (ile apaintzailea) - Raymond de Martres etorbidea, 9.
 µ Ephélide institut de beauté (edertasun institutoa) - 
Bourgneuf karrika, 25.
 µ Joyce esthétique (estetika) - Cuzacq karrika, 5.
Keops coiffure (le-apaindegia) - Montaut plaza, 17.
La Licorne de Victorine - Vegan Select Store 
(kosmetiko - arta eta osagarri 100 % vegan, biologiko eta 
cruely free Concept Store) - Argenterie Karrika, 10.
 µ La petite loge (ile apaindegia) - Pannecau karrika, 1.
 µ Le Spot du linge (ostatua - garbigailutegi - lisatze - edertasun 
lasterra) - Marcel Suares Hiribidea, 22.
Unea Massage - Adrien Gueriteau (lasaitzeko 
masajeak) - Euskaldunen Karrika, 52.
Elikadura
A’Rico Primeurs (fruitu eta barazki salmenta) - Merkatua -  
21 Lekua.
Association Erleak elkartea (erlezainen elkarte saltegia: 
erlauntzen mozkinak, eskulangintza, erlezaintza materiala eta 
erlategi eskola) - Espainiako karrika, 31.
 µ Biocoop Etika (bio denda) - Juin marexalaren etorbidea, 7.
Boucherie Bidegain (harategia - urdaitegia) - Alsace 
Lorraine hiribidea, 18 bis.
 µ Boucherie Harcaut (haragiteia - urtekiak - zaldikia) - 
Arrandegi karrika,23.
Boulangerie Ogi Ona (okindegia - pastizategia _Alsace 
Lorraine hiribidea, 15.
 µ Boucherie Haïtia (eskualdeko produktuak eta jatetxe 
txikiak) - Carmes karrika, 2.
Cafés Ximun (txigortzailea) - Aturriko karrika, 7.
Carré’ment gourmand (okindegia - pastizategia) - Gleize-
ko karrika, 2.
 µ Charcuterie Aubard (urdaitegia - aurrez prestatutako 
platerak - janari mahaiak - jaiak - kintoako xerrikia) - 
Arrandegiko karrika, 18A / Alsace Lorraine Hiribidea, 43
Codega (harategi - urdaitegi) - Arans Bidexka, 12.
 µ Crèmerie de la Nive (tokiko gasnak - esneki saltegia) - 14, 
salmahaia - Merkatu nagusia.
 µ Farmily & co (ekoizleen saltegia) - Arnaud Detroyat Karrika.

 µuFromagerie Assimans (esnekiak - gasnak (AOC, 
tokikoak), arnoak. « Fédération des fromagers de France »eko 
kidea) - Alsace Lorraine hiribidea, 26.
 µGVella (gozogilea - te gela) - Louis Pasteur plaza, 12.
Grain de Soleil (bio produktu eta bio janari denda (estetika - ile-
apainketa - naturopatia - dietetika)) - Arnaud Detroyat karrika, 34.
 µ L’épicier bio (tokiko barazki eta fruitu biologikoen salmenta - 
etxera eramateko edo bertan jateko plater salmenta eguerditan) 
- Pluviers karrika, 5 - Forum Lanzelaia.
 µ L’étoile Gourmande (okindegia - gozotegia - pintxoak - 
Gourmet Artisauak) - 40, Jacques Loeb bekadunaren etorbidea.
 µ La Mesure (tokikoak - biologikoak edo/ta eskus eginak diren 
ekoizpen saltegia - nahas-mahas saldua - elikadura - drogeria - 
kosmetikoa - higienea etabar) - Foch marexalaren etorbidea, 8.
 µ Laiterie Gilbert (gazna - xingarra - eskualdeko produktuak 
- kalitatezko janariak - arnoak - platerak jastatzea eskaeran) - 
Port neuf 24.
 µ Laiterie Marengo (mozzarella eta burrataren fabrikazioa) 
- Marengo karrika, 5.
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 µ Lebrun Jean-Pierre (okindegia - pastizategia) - Gobernarien 
karrika, 6.
 µ Les Fromages de Laetitia (gasna eta esne produktuen 
salmenta) - Guilhamin karrika, 18.

 µuLes jardins de la Nive (barazki eta fruitu biologikoen 
salmenta saltegia) - Pannecau karrika. 3
 µ Loreztia (eztia - erreximenta - bizigarriak salmenta) - 
Espainiako karrika 58.
 µMaison Balme (boilurra-ren inguruko janari saltegia. Jatetxea 
lekuan berean edo eramaitekoa) - Zentroko merkatua, 19.
 µMaison Montauzer (urdaintegi) - Salie Karrika, 23.
 µMaison Pariès (txokolategile - paztizagile - izozkigile) - Port-
Neuf Karrika, 14.
 µMinjopla (bertako baserriko produktuen janari denda 
zirkuitulaburrean - xingarrekin eta gazta platerekin) - Luk-eko 
karrika, 13.
 µMr Txokola (txokolategilea) - Jacques Lafitte karrika, 11.
 µNaturalia Bayonne (janari saltegia ekologikoa eta 
naturala) - Hayet bidea, 8.
 µOtsokop (supermerkatu kooperatiboa eta parte hartzailea) - 
De Lattre de Tassigny etorbidea 1.
Petit Grain (janari denda biologikoa - tokikoa - arduratsua, 
gainestalgi gabekoa eta beganoa) - Salbace bidexka 44 bis.
Pierre Ibaialde (xingar - gibel gizena - kontserbak; gazitze 
ofizialea; lantegiaren bisitak) - Cordeliers karrika, 41.
Poissonnerie Maite (arrain saltzailea) - Merkatua.
 µ Une Pêche d’enfer (fruitu eta barazki biologiko saltzailea 
- Kalitatezko janari saltegia) - Baionako Merkatua.
 µ Xokola Etxetera (xokolate sotoa - euskal jaki bereziak eta 
plantxa hormatuarekin egin izozkiak) - La Salie Karrika, 19.
Elkarteak
AEK (helduentzako euskarazko kurtsoak) - Marengo karrika, 22.
Alda (herritar - familia eta irabazi ttipi eta ertainak dituzten 
pertsonen interesak eta xedeak defendatzea) - Cordeliers karrika 20.
Artoteka (arte obren alokazioa eta arteari senzibilizatze 
ekintzak) - Jouandin etorbidea, 4 bis.
Azkar Full Contact (boxeoa (zango eta ukabilaz)) - Rossi 
etorbidea, 17.
Bai Euskarari (arlo sozioekonomikoaren espazioak 
euskaraz betetzeko eragitea) - Arsenal plaza, 1.
Baiona Verte et Solidaire - Baiona Berdea eta Elka 
(herritarren biltzara, 2020ko herriko bozak) - Georges Herelel 
Etorbidea, 15.
Baionako Ikastolen Lagunak (BIL) (animazioak sortzea 
Baionako Polo eta Oihana ikastolentzat) - Jacques Laffite karrika, 5.
Bestearekin (euskal Herrian eta Landes hegoaldean babes 
eskubidea lortzeko urratsak egiten dituzten eta haurrak dituzten 
familientzako laguntza)
Bihar (formakuntza profesionalak) - Cordeliers Karrika, 20.
Bihar Baiona - Demain Bayonne (2020 ko herriko 
botzen prestatzeko politika elkartea _Espainiako Karrika, 38.
Bilgune de Baiona (Euskaldun aisialdien harrera) - Jean 
Cavaillès eskola - Plantoun etorbidea, 2.
Biltxoko (gastronomia eta kultur elkartea) - Augustin-en karrika 7-9.
Bizi ! (mugimendu altermundialista - ekologikoa eta soziala) - 
Cordeliers karrika, 22.
Buhaminak (Emazte korua) - Lapeyre Jaunaren etxea, 
Balixon karrika, 5, 8 apartamendua
CGT des Cheminots de Bayonne (trenbideetako langile 
sindikatua) - Saint Ursule Karrika, 10.
Conseil de développement du Pays Basque (lurralde 
garapenerako elkartea) - Donzac Karrika, 1.
EH Bai (mugimendu politikoa) - Cordeliers karrika 38.
Elkartasuna eta laguntza (euskal presoak eta iheslariak 
herrira itzultzeko elkartasuna) - Lisses karrika, 4.
Etorkinekin (eskubideen defentsarako migratzaileen ekintzarako 
harrera eta laguntza) - Elkarteen etxea-Glain hiribidea, 11.
Euskal Konfederazioa (euskara edozein bide egokiz lagundu - 
sustatu eta garatu Iparraldean ofiziala izan dadin) - Arsenal plaza, 1.
 µ Euskal Moneta (tokiko Euskal Herriko moneta kudeatzen 
duen elkartea) - Cordeliers karrika 20.
Eusko Ikaskuntza (Euskal kulturaren sustapena) - 
Jauréguiberry kaia, 51.
 µ Ezkandrai (kultur ekitaldien antolaketa errobiko festibala. 
Etiopiak) - Gaudeul medikuaren hiribidea, 6.
Fonds de Dotation Culture Kultura (Euskal Herriko 
artistentzat mezenasgoa) - Edouard Ducéré Karrika, 1.
Fonds de dotation Aviron Bayonnais Rugby Pro 
(osasuna-Kirola-ahalmen urritasuna-kultura sailetako proiektuen 
garapenerako laguntza elkartea) - Harry Owen Roe Karrika, 1.
Haiz’Egoa (jai eta kultura elkartea - kontzertuak erregularki - 

errepikapenak ostegun guziz) - Espainiako ateko plaza, 2.
Harrera (preso eta iheslarien aldeko laguntza elkartea - 
Lisses karrika, 2.
Hizkuntz Eskubideen Behatokia (euskaldun herritarren 
hizkuntza eskubideen babesa) - Arsenal plaza, 1.
Jakinola (hizkuntz aniztasunaren sustapena - hizkuntzen 
inguruko formakuntza zentroa) - Maubec Karrika, 12.
Kilika (txontxongilo ziganten sorkuntza eta maneatzea) - 
Sainte Catherine Karrika, 25.
 µ Konpon Txoko Repair Café (usaian zabor deituriko 
baliabideen birtokiratzea - objektuak hondakin bilakatzen 
saiestea) - Cordeliers Karrika, 22.
Kontseilua (euskararen normalizazioa - euskalgintzaren 
kohesioa) - Arsenal plaza, 1.
L’Autruche sur un fil de soi (poli-desgaitasun jendeen laguntza, 
kirol eta kulturaren bidean) - Bergeret Karrika itsua, 16 - Aptu 2.
Langile Abertzale Batzordeak (LAB) (LAB sindikatua) 
- Sainte Ursule plaza, 10.
Lau Haizetara (korala - 4 bozetako neska-mutil korua. 
Animazioak: ezkontzak, ehorzketak, konzertuak) - Marengo 
karrika, 22.
 µ Le bal de samedi soir (jai eta kultur musika ekitaldiak 
antolatzea) - Bourgneuf karrika, 8.
 µ Les genies verts (baratze kolektiboak sortzea - 
sentsibilizazioa  - tokiko eragileen federazioa) - Lahontan 
jaunaren etxean, l'Oustaounaou bidea, 36.
Manu Robles-Arangiz Fundazioa (elkarte arteko 
materiala eta gela) - Cordeliers karrika, 20.
Mixel Labeguerie’ren Lagunak (mixel Labeguerie euskal 
kantautorearen oroimena betikotzeko) - Voulgre mediku karrika, 4.
Olentzeroren lagunak (Olentzeroren eta Mari Domingiren 
pertsonaiaren inguruan sentsibilizatzea eta animazioa) - 
Gassanne karrika, 7.
PAF ! (Pour une Alternative Féministe) (genero 
galderei buruz informatzea eta sentsibilizatzea helburutzat 
duen elkarte feminista) - Cordeliers karrika 20.
 µ Patxoki (peña) - Tonneliers karrika, 23 bis.
Récup et toc de l'art (salbatutako ehunak eta mozorrotegia) 
- Thiers karrika, 15.
Saint Esprit sur le Pont (santa Espiritu auzoaren bizi 
ingurumenaren hobetzea - bizilagunen elkartea) - Jean d'Amou 
Hiribidea, 27.
Socios Aviron Bayonnais (Aviron Bayonnais sustengatzaile 
taldea) - Glain Hiribidea, 11 - Elkarten Etxea.
Etxegintza, xintxuketa, altzariak
Aizean (lanen konzepzio eta sorkuntzak profesional eta 
partikuleentzat - sortzailen objektu eta altzarien promozio eta 
salmenta) - Louis Pasteur Plaza, 3.
Ateka Studios et Galerie (lanen konzepzio eta sorkuntzak 
profesional eta partikuleentzat - sortzailen objektu eta altzarien 
promozio eta salmenta) - Port Neuf Karrika, 20.
Atelier Pascal L (antolaketa - apainketa - objektu kuriosak - 
paper margotua) - Coursic Karrika, 9.
 µ Le Mandrill (botika, burdindegia, garbiketa produktuak) - 
Alsace Lorraine hiribidea, 70.
Soliha Pays Basque (bizilekuen eta etxeen berritzea. 
Etxebizitza agente soziala) - Jacques Lafitte karrika, 9.
Garraioak
Hemengo Erlea (merkantziaren garraioaren antolakuntza 
profesional eta partikularrentzat - espedizioa eta banatzea 
lokalki - nazionalki - eta internazionalki) - Marengo karrika, 4.
Gertakari, ikusgarri eta bestak
Bilaka (euskal dantzari eta musikari profesionalen kolektiboa, 
tailerrak eta publiko guztiendako sorkuntza artistikoa) - Jean 
Danigrand Hiribidea, 3.
DIDAM (erakusketei lotuak diren produktuen salmenta) - 
Lesseps kaia.
Haizebegi Festival (munduko musiken festibala urrian 
Baionan) - Gabriel Deluc etorbidea, 12.
Lurrama (Euskal Herriko laborantzaren sustapenerako 
ekitaldien antolaketa) - Cordeliers karrika, 20.
Praxis (Spacejunk) (arte eremua, erakusteta tokia) - Sainte 
Catherine Karrika, 35.
Théâtre Michel Portal (ikusgarrien txartelen salmenta) 
- Kulturaren eta Ondarearen zuzendaritza - Cassin egoitza - 
Ducéré karrika, 1.
Zizpa (Baionako Gaztetxea) (baionan - ekintzak 
antolatuz - alternatibak eskaintzea) - Lesseps kaia, 7
Informatika

 µ Adour Encre et Toner (laser eta tinta kargatzea eta 



 µ Daunan Marie Ostéopathe (osteopatia) - Boufflers-ko 
hiribdea, 1.
 µ Docteur Lacroix Véronique (mediku orokorra - 
homeopatia - nutrizioa) - Boufflers-ko hiribdea, 1.
 µ Esprit Optique (optikaria) - Aristide Briand karrika, 18.
 µGuilhaumon Jean Vincent Ostéopathe (osteopata - 6 
urteko formakuntza) - Alsace Lorraine Hiribidea, 42.
 µ Les petits popotins (garbitzeko pixoihalen alokatze 
zerbituza) - Kartoneria, Jean d'Amou hiribidea, 31.
 µNicolas Truffart - Ostéopathe (osteopitia - shiatsu) - 
Jouandin Etorbidea, 5 ter - Osasun gunea.
 µO’30 l’Opticien (optikaria - betaurrekoegilea - kalitatezko 
bistarako trebetasun eta sormena) - Lormand karrika, 30.
 µOreka Parapharmacie (ekoizpen eta arta naturalak) - 
Euskaldunen Plaza, 1.
 µ Pharmacie Genty (farmazia) - Pannecau karrika 37.
Pharmacie Herboristerie Victor Hugo (sendabelar 
saltegia eta farmazia) - Victor Hugo karrika, 14.
Pharmacie Saint Esprit (farmazia) - Errepublikako plaza, 14.
 µ Pharmacie d’Espagne (farmazia) - Espainiako karrika, 53.
 µ Pharmacie du petit Bayonne (farmazia) - Jacques Lafitte 
karrika, 12.
Ostatu, jatetxe, hotel
A La Cantine (ostatu - jatetxe) - Lisses Karrika, 13.
 µ A.M. (dute gozotegia - jatetxe brunch) - Pannecau karrika, 55.
A3S Sandwicherie (ogitarteko saltegia (tokian jateko edo 
eramateko)) - Mounède etorbidea, 13.
 µ Artotekafé (kafe kulturala) - Jouandin etorbidea 4 bis.
B@B Café (ostatua) - Cordeliers karrika, 47.
 µ Bar François (jatetxea eguerditan - pintxoak gauetan) - 
Guillemin Karrika, 14.
Bar Rémy (ostatu - jatetxe) - Roquebert Kaia, 35.
 µ Bar Sankara ostatua (ostatua) - Chaho kaia, 22.
Bar du marché (ostatu - jatetxe (sukalde tradizionala eta 
etxekoa)) - Euskaldunen Karrika, 39.
Bar restaurant Guernika (ostatua - jatetxea) - San Andres 
plaza - Baiona Ttipia.
Bistrot des Halles (kafetegi - jatetxe, ostatua - egunero 
idekia) - Roquebert komandantea kaia - Merkatua.
 µ Blondie (kafetegia - tokiko produktuak) - Santa kattalin 
karrika, 33.
 µ Brasserie des Arènes (ostatu - jatetxea) - Txekiar Legio 
etorbidea, 21.
Bukit (munduko sukaldaritza - brunch - begetariano vegana) - 
kortsarioko kaia 62-64.
Café Moka (ostatu - jatetxe - PMU) - Lisses karrika, 6.
 µuCafé des Pyrénées (ostatua) - Pannecau karrika, 62.
 µ Café du Théâtre (ostatua eta jatetxea ) - Askatasun plaza, 8.
 µChez Amatxi (jan lasterreko ostalaritza) - Pannecau Karrika, 43.
 µ Chez Leon / Hôtel Le Port Neuf (xarma hotela - ostatu) 
- Port Neuf Karrika, 44.
 µChez Maite (talo mendiako sukaldaritza) - Cordeliers karrika, 43.
 µ Chez Martin (jatetxea bistronomikoa) - Espainiako karrika, 29.
Chocolat Cazenave (eskuz egin txokolateak - kakao bihitik 
azken ekoizpenarat) - Port Neuf Karrika, 19.
Chocolat Pascal (eskuz eginiko txokolategilea - dute saloia, 
txokolata beroa - jazz giroan) - Galuperie kaia, 32.
Cidrerie Ttipia (jatetxea - sagarnotegia) - Cordeliers karrika, 27.
 µ Cinéma L’Atalante (arte eta saiakerako zinema gela,. 
ostatu, jatetxearentzat eta txarteltegia) - Antoine Sala Almirante 
kaia, 3-5.
 µ City Break Miradour (arrotz logela alokatzailea) - Faures-
eko karrika, 9.
 µ Dame Jeanne (arno ostatua eta jatetxea) - Castets portuko 
karrika, 4.
Dodo Run 64 (jan-lasterreko ostalaritza - lekuan berean edo 
eramaiteko - janari prestatzailea - Réunion-ko sukaldaritza) - 
Pontrique karrika, 15.
 µ Eklat (pastizategi - mokofin saloia - eguerdiko bazkariak) - 
Marengo Karrika, 2.
Epaiska (euskara eta euskal kultura sostengatzeko elkartea) - 
Pannecau karrika, 4.
 µGoodies by Muñu (janari eta otordu osasuntsuak 
entregatzea) - Maubec karrika, 52.
 µ Hornito (argentinako jan-lasterreko ostalaritza - enpanadak 
bertan edo eramateko) - Euskaldunen karrika, 46.
 µ Hostel 20 (ostatu - taberna - pintxoak) - Santa Kattalin karrika, 
8 bis.
 µHôtel Restaurant des Basses Pyrénées (hotel - jatetxe - 
ostatu - pintxo aperitifak - udan, terraza) - Tour de Sault Karrika, 13.
 µ Josie Factory (pastizeria - coffee Shop - snack) - Marengo 

salmenta, partikular eta profesionalentzatent) - Jules Labat karrika, 8.
Nubo Solutions (mantentze lanak - Material eta programa 
instalazioak) - Juin marexalaren etorbidea, 16.
Ramun.net (informatika konponketak partikularren etxean) - 
Jean d'Amou hiribidea, 40.
Irakaskuntza
AldaZia (formakuntza zentroa - euskarazko komunikazioa 
enpresetan - profesional garapenerako aholkulariak) - 
Resplandy kapitaina Etorbidea, 38. 
Baionako gau eskola (helduen euskara ikasgaiak) - 
Marengo karrika, 22.
Bernat Etxepare lizeoa (erakaskuntza: lizeoa) - Mayi 
Ariztia karrika 5.
Eztitxu Robles kolegioa - Mounédé Etorbidea, 12 bis.
Hiriondo Ikastola (erakaskuntza) - Poloko etorbidea, 11.
Oihana ikastola (ikastola) - Mounédé etorbidea, 12 bis.
Terre Buissonnière (publiko guztientzat ingurumenaren 
hezkuntza - eskola inguruko animazioak - haur natura kluba 
(6-12 urte) - Cordeliers karrika, 20.
Jantziak, moda 

 µKachina (bohemia saltegia - bitxiak - jantzi prest) - Orbe karrika, 5.
 µPénélope (emazte eta gizon jantzi denda) - La Salie Karrika, 10.
 µ Sanuk Création (baliozko harriekin egindako joaiak - 
konponketa - izarian eginak) - Arraindegi Karrika, 38.
 µ Soleil Bleu (gizon - emazte - haurrentzako denda - udako 
bainujantziak - jantzigintzako arropak eta osagarriak) - Victor 
Hugo karrika, 35.
Ze polita (eskuz pantailatutako arropa eta osagarri 
ekologikoak) - Kastets portuako karrika, 9.
Kirol aisialdiak

 µ Aviron Bayonnais Rugby Pro (errugbi profesional kluba) 
- Harry Owen Roe Karrika, 1 - 90417 Posta kutxa.
 µ Centre aquatique des Hauts de Bayonne (herriko 
igerilekua - jokoak eta solarium) - André Malraux Etorbidea, 5.
Oreka zirkoa (zirko eta animazio eskola) - Les garages des 
Arts - Albert Thomas karrika, 3.
 µ Piscine Lauga (herriko igerilekua) - Paul Pras Etorbidea, 29.
 µ Tangoxoki (Dantza eskola)- Benjamin Gomez etorbidea, 22.
 µThe Roof (bloke eskalada gela - haurren xokoa - ostatua, jatetxea 
- soka dantza - laisaitzeko lekua - denda) - Andre Emlinger Plaza, 3.
Komunikabideak, argitalpena
Berria (inprimatutako eta Interneteko argitalpena) - Lisses karrika, 3.
Enbata (informazio astekari abertzale eta progresista 
interneten (Enbata.info), paperezko euskal hilabetekaria) - 
Cordeliers karrika, 3.
Erroak (argitaratzea - argitaratzea - banatzea - komikien 
salmenta - liburuak - egunkariak - produktu eratorriak - 
lizentziak) - Tombeloli karrika, 7.
Laborari ekoizleak
Ezti Etxea-Miellerie collective du Pays Basque 
(eztiaren ateratzearentzat tresnatua den leku partekatua) - 
Loustaounaou Bidea, 36.
 µ Ferme Pintan Darricau (ekoizle - baratzezaina - salmenta 
zuzena) - Hargousko bidexka, 49.
 µ Les Jardins Oreka (Idoki baserria, baratza eta 
baratzezaintza) - Tombeloli karrika, 7.
Mantentze zerbitzuak
Ultra’Net (garbiketa industriala) - Mounède etorbidea, 4.
Opari, oroitzapen, apainketa

 µ La Karneterie (papertegi - irudi-gutun saltegi - idazlumak - 
opari politak) - Thiers Karrika, 23.
 µ Lorea (euskal joaien sortzailea - joaiak - txik fantasiak - 
emazte - gizon eta haurrentzat) - Jacques Laffitte karrika, 11.
 µ Pompes Funèbres Landaboure-Euskal Ehorzketak 
(hileta-zerbitzuak eta hileta-artikuluen salmenta) - Raymond 
Matres etorbidea, 17.
 µ Terres d’Orient (arte eta esku lagintza opari saltegia - Libano, 
Egipto, Iran, Indiako apaingarriak) - Espainiako karrika, 57.
Osasuna eta artak

 µ A.Royo l’Opticien (optikari) - Orbe Karrika, 2.
 µAmalur (energia eta kinesiologia tratamenduak) - Thiers karrika, 12.
 µ Aurélie Sautet Energéticienne (yoga - reiki - energia 
eta xamanen tratamenduak - soinu baltsak (banakakoak eta 
kolektiboak)) - Tosse-eko karrika, Xan etxea.
 µ Caro Ostéo (osteopata) - Victor Hugo karrika, 35.
 µ Clin d’Oeil l’Opticien (bista eta eguzkitako begilagunen 
salmenta) - Errepublika Plaza, 16.



Profesional eta elkarteentzat zerbitzu eta 
hornigaiak
Atelier Etcetera (grafismoa - web eta ilustrazioa) - Cordeliers 
Karrika, 25.
Atelier Lan Berri (proiektuen laguntza (sorkuntza, negozio 
transferentziak bereganatzea, lurralde garapena; lanbide 
karrerak bermatzea) - _Arixague bidea, 46. Xikitoi artisau 
erremua.
Atelier Pascal L (antolaketa - apainketa - objektu kuriosak - 
paper margotua) - Coursic Karrika, 9.
Baso berri (baso berrerabilgarri pertsonalizatuen salmenta 
eta alokatzea) - Paulmy hiribidea, 22.
Ekitegia (lan gune partekatua, euskararen praktika lagunduz) 
- Akitaniako Etorbide, 33.
Finacoop Nouvelle Aquitaine (ESSeri zuzendutako 
kontu, juridiko eta finantza arloko aditutza) - Marhum-eko 
hiribidea, 24.
 µ Hamonic Alice (marketin estrategikoan eta tokiko 
berrikuntzan aholkularitza. SSEn proiektuak garatzen laguntzen 
du) - Orbe karrika, 2.
 µ Hegoa Formation (prestakuntza antolamendua) - Pras Paul 
etorbidea, 35.
 µ ID Izar Design (komunikazio bisuala - diseinu grafikoa - 
argazkia - inpresioa - Web) - Gleize-ko karrika, 3.
Les Carrioles Vertes (profesionalen bio-hondarkinen 
baloratzea konpostatuz) - Kardinal Lavigerie  Etorbidea, 11.
Office de Commerce et de l’Artisanat de Bayonne 
(baionako merkataritza eta artisautzaren dinamizazioa) - 
Euskaldunen Plaza, 25.
Peio Heguy (interprete - itzultzailea) - Victor Hugo karrika, 17.
Sortze aisialdiak

 µ Erreka ttipia (haurrentzako arropa eta osagarrien 
fabrikazioa Haur eta helduentzako joskintza eskolak) - Santa 
Katarina karrika, Saindu Ispiritu karrika.
 µ L'Usine à Jeux (joko, itxuraño, airsoft eta jolas animazio 
denda) - Pannecau karrika 47.
 µ Le Banc Dessiné (komiki denda espezializatua) - Pilotariaren 
karrika, 6.
 µ Librairie chez Simone (liburutegi orokorra eta galeria) - 
Alsace Lorraine hiribidea, 12.
Téléphonie, électroménager

 µBarnetche (etxe eta baratzerako etxetresna elektriko eta 
ekipamenduen konponketak eta saltegia) - Pannecau Karrika, 31).
 µ Labruquère (sukalde profesionalak - ostalaritzako 
ekipamendu eta hornidurak) - Maignon biribilgune.
 µ Le café Technique (produktu elektronikoen salmenta eta 
konponketa - kafetegia) - Edouard Cestac apeza bidea, 3.
 µ Sepal (elikadura arloan lan egiten duten profesionalentzat 
materiala) - Juin marexalaren etorbidea, 18.
Turismo bulegoa
Office de Tourisme Pays Basque (turismo Bulegoa) - 
Foch Etorbidea, 15 – 265 Posta kutxa.
Office de Tourisme de Bayonne (harrera - informazio 
eta turismoaren garapena) - Euskaldunen Plaza

karrika, 3 bis.
Kalostrape ostatua (ostatu - jatetxea - pintxoak - eguneko 
menuak eguerditan - plater konbinatu eta pintxoak gauetan) - 
Marengo karrika, 22.
 µ Korail (jatetxea tokian edo eramaiteko - sukaldaritza produktu 
fresko eta tokikoetan oinarrituta-Laneko gune partekatua - 
bilkura gelen pribatizazioa) - Pereire plaza, 5
 µ Kouj (armeniar sukaldaritza (lekuan berean edo eramaiteko)) 
- Panneacau karrika, 58.
 µ Kulunka (guinguette - snacking) - Pedros Kaia.
 µ L’Estafete Café (ostatua) - Tonneliers karrika, 38.
 µ L’Estegi (ostatu - jatetxe) - Galuperie Kaia, 22.
La Fringale (sukaldaritza lastera) - Pannecau karrika, 46.
 µ La bottega di Mario (italiar arno ostatu eta jatetxea) - 
Bourgneuf karrika, 52.
 µ La crêperie d’Aurélie (talotegia) - Amiral Dubourdieu 
kaia, 27.
 µ Le Bacchus (ostatua - jatetxea - pintxoak (%100 tokiko 
produktu freskoekin)) - Cordeliers karrika, 45.
 µ Le Bar Basque (ostatu - jatetxe) - Espainiako karrika, 1.
Le Comptoir (ostatu - pintxo) - Galuperie Kaia, 34.
Le Jean Bart (ostatua) - Pannecau karrika, 39.
 µ Le Petit vélo (ostatua) - Cordeliers Karrika, 45.
 µ Le Relais des Halles (ostatu) - Guilhamin Karrika, 17.
 µ Le Spot du linge (ostatua - garbigailutegi - lisatze - edertasun 
lasterra) - Marcel Suares Hiribidea, 22.
 µ Le Victor Hugo (jatetxea - ostatua - talde apairuak) - Victor 
Hugo karrika, 1.
 µ Le Cancre (jatetxe tradizionala) - Pelletier karrika, 9.
 µ Les Arcades (ostatu - jatetxea) - Port Neuf Karrika, 40.
 µMaison Balme (boilurra-ren inguruko janari saltegia. Jatetxea 
lekuan berean edo eramaitekoa) - Zentroko merkatua, 19.
 µMakan (janari azkarra, gofre gozoak eta gaziak) - Pannecau 
karrika, 56.
 µMange Disque (disko-saltegia - kafetegia) - Prebendes-eko 
karrika, 5.
 µMy little café (coffee shop - dute saloia) - Port Neuf karrika, 17.
Namasté (indiar sukaldaritza tradizionala - lekuan edo 
eramateko) - Pannecau Karrika, 20.
 µOloa (coffee shop - jus ostatua) - Zilarezko karrika, 16.
 µOno Poké (poke bowl ostatua - hawaieko enseladak bertan 
jateko edo erramateko) - Victor Hugo Karrika, 46.
 µOsagarria (jatetxea) - Cordeliers karrika, 11.
 µ Patxamama (jatetxea - sukaldaritza bidaia) - Castets 
Portuaren Karrika, 7.
 µ Pizza Gino (pizzak eramaiteko) - Pannecau karrika, 60.
 µ Restaurant Pottolo (eskuz egin eta gormant sukaldaritza, 
bertakoa eta arduratsua. Hemengo eta beste nonbaiteko 
zaporeak) - Upelgileen karrika, 7.
Restaurant Tiki Taka (egungo menuak eta ogitartekoak - 
tokian berean edo eramateko) - Guimbaleteko iturriko karrika, 
4 - St Etienne industria gunea.
 µ Restaurant chez L’Ours (jatetxea (berezitasuna: aragi 
errea)) - Passemillion karrika 30.
Soinua (ostatu - sukaldaritza ttipia) - Pannecau Karrika, 63.
 µ Sua Bonta (etxeko izozki fabrikazio eta salmenta + Italiar 
jan-lasterreko ostalaritza) - Port Neuf Karrika, 22.
 µ Taloka (street-food) - Merkatu estaliko berina.
 µ Talotegi (jatetxea) - Tonneliers Karrika, 10.
 µ The Roof (bloke eskalada gela - haurren xokoa - ostatua, 
jatetxea - soka dantza - laisaitzeko lekua - denda) - Andre 
Emlinger Plaza, 3.
 µUne bouteille à la Nive (ostatu - jatetxe) - Galuperie Kaia, 2.
 µ Uni’Vert (janari lastera) - Pelletier Karrika, 13.
 µ Villa Koegui - Le Carré (baionako bizi leku eta ostalaritza) 
- Frédéric Bastiat Karrika, 7 eta 9.
Xurasko (jatetxe - ostatua) - Arraindegi karrika, 16.
 µ Zamai Ostatua (ostatua - tabakoa) - Bourneuf karrika, 53.
 µ Zapi : La Trattoria des bons amis (jatekoen prestatzailea 
-j atetxea) - Jean Darrigrand etorbidea, 8 - Valeriane egoitza.
Papertegi, erreprografia, inprimategia

 µ Collectivité Service (bulego hornidurak -  bideo 
proiektagailua - fotokopiagailuak - kutxa erregistratzailea 
- Profesionalen eta partikularrentzat) - Juin marexalaren 
etorbidea, 16.
 µNexxen multimédia (fotokopiak - inprimatzeak - internet 
konekzioa - sorkuntza grafikoak - webgune sorkuntzak) - 
Bourgneuf karrika, 67.
 µ Protho 64 (jantzi eta objektuen pertsonalizazioa, partikular 
eta profesionalentzat (enpresa edo elkarte) - Tour de Sault 
Karrika, 4.

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

uNun kidetu, aldatu edo eusko 
billeteak kondutik atera?

 µuCafé des Pyrénées - Chez Xina Karrika Pannecau, 62- 
Astelehenetik larunbata arte, 9:00/12:00 eta astelehenik 
ostirala arte 14:30/17:30

 µuFromagerie Assimans Alsace Lorraine etorbidea, 18
Asteartetik larunbatera, 8:30/12:30 eta 15:30/19:30

 µuJardinerie Lafitte 8 mai 1945 etorbidea, 84 Maignon 
itzulgunea - Astelehenetik larunbata arte, 9:30/12:30 eta 
14:00/18:30

 µuLes Jardins de la Nive  Pannecau karrika, 3  
Astelehenean 15:30/19:30, asteartetik larunbatera 
8:30/13:30 eta 15:30/19:30

Saltegi berriak  µ Euskokart/euskopay  uAldaguneak


