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EUSKALDUNA JAUREGIKO IRISGARRITASUN GIDA 

APARKALEKUA     

!  
Euskalduna Jauregiak aparkaleku propioa du. Aparkaleku horretan, 2 igogailu daude 
solairu guztiak kalearekin komunikatzeko, eta gurpil-aulkia erabiltzen duten 
pertsonentzat egokitutako kabinaz hornituta daude biak. “Euskalduna” irteerako 
igogailuak kafetegira, bulegoetara eta eraikinaren 3. atera ematen du -1 solairuan.  

0 solairuan, honako hauekin egiten dute lotura bi igogailuek: 1. eta 2. sarrerak, eta 
Euskalduna Jauregiko txarteldegia, E aretoa, aldagelak, jatetxeetara iristeko kabina 
egokituko igogailuak.  

Aparkalekuak 16 leku egokitu ditu solairu guztietan banatuta: -1 solairuan (4 plaza), -2 
solairuan (4 plaza) eta -3 solairuan (8 plaza); plaza horiek SIA ikurraren bidez eta 
kolore urdineko argi seinaleen bidez nabarmenduta daude. 

Euskalduna Jauregiko aparkalekuak komun egokitu bat du, -1 solairuan. 

ERAIKINEKO SARBIDEAK 
Euskalduna Jauregiko sarbide guztiak egokituta daude, eta, beraz, bermatuta dago 
gurpil-aulkia erabiltzen duten pertsonen irisgarritasuna. 

!  Jauregiaren kanpoaldetik eraikinera edozein atetatik sartuta ere, ibilbide 
egokituak daude solairu batetik bestera eta eraikineko aretoetara iristeko. 



!
Eraikinaren kanpoaldean, bi igogailu panoramiko ditugu, gurpil-aulkia erabiltzen duten 
pertsonentzat egokituriko kabinaz hornituak biak ere, eta, beraz, Jauregia eta 
Etxanobe jatetxeetara iristeko sarbide egokitua dugu. 

MUGIKORTASUN BERTIKALA (IRISGARRIA) 

!  Euskalduna Jauregiak gurpil-aulkia erabiltzen duten pertsonentzat egokituriko 
kabinez hornitutako igogailuak ditu. 

!  Igogailu guztiek dituzte erliebedun eta Braille botoiak, baita igogailua zer 
solairutan dagoen adierazteko ahots bidezko ohartarazlea eta display optikoa ere.  

. 
KOMUN EGOKITUAK 

!  Euskalduna Jauregiak 18 komun egokitu ditu, instalazio guzietan banatuta. 
  
Komun egokitu guztiak larrialdiko txirrinaz hornituta daude. 

Barria aretoaren alboko eta Euskalduna Jauregiko kafetegiaren alboko komunetan 
haurtxoentzako aldalekuak daude.   

TXARTELDEGIA 
Euskalduna Jauregiko txarteldegia egokituta dago, eta gurpil-aulkia erabiltzen duten 
pertsonentzat egokituriko salmahaia du, baita entzunezko begizta magnetikoa ere. 

!  
Ikuskizun guztietan daude gurpil-aulkia erabiltzen duten pertsonentzako eta haien 
laguntzaileentzako eserlekuak. Mugikortasun mugatua duten pertsonentzako eta 
gurpil-aulkia erabiltzen duten pertsonentzako txartelak gure webgunean eskura  



!
daitezke (www.euskalduna.eus), baita Euskalduna Jauregiko txarteldegian ere. 
Zalantzarik izanez gero, jarri harremanetan 94.403.50.00 telefono zenbakiarekin. 

KAFETEGIA ETA JATETXEAK 

!  
Kafetegia –zuzenean sar daiteke eraikinaren kanpoaldetik nahiz aparkalekutik–, eta 
jatetxeak irisgarriak dira, eta komun egokituz hornituta daude. 

Abandoibarra kafetegian eta Jauregia jatetxean, elikadura behar bereziak dituzten 
pertsonentzat diseinaturiko menu bereziak eskaintzen dituzte. Ezinbestekoa da menu 
horietakoren bat nahi izanez gero gutxienez 24 ordu lehenago eskaria egitea, honako 
telefono honetara deituta: 94.403.51.51. 

Etxanobe jatetxeak, bestalde, elikadura behar bereziak dituzten pertsonentzat 
diseinaturiko menuak ditu, eta menu horiek dastatzeko ez da beharrezkoa aldez 
aurretik eskaririk egitea. 

AKREDITAZIO MAHAIAK ETA AKREDITAZIOAK 

Akreditazio mahaiak eta jantzizaindegietako mahaiak gurpil-aulkia erabiltzen duten 
pertsonentzat egokituta daude. 

ARETOAK 
Euskalduna Jauregiko areto guztiek dituzte gurpil-aulkia erabiltzen duten 
pertsonentzako eta mugikortasun mugatua duten pertsonentzako guneak. 

Aretoetako oholtzetara iristeko ibilbide egokituak erabilgarri dituzte gurpil-aulkia 
erabiltzen duten pertsonek: arrapalak nahiz plataforma jasotzaileak (arrapala 
desmuntagarriak eta plataformak bezeroak aldez aurretik hala eskatuta ezartzen dira). 

BEGIZTA MAGNETIKOA 

http://www.euskalduna.eus
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!  
Ekitaldi/Emanaldi guztiak soinu anplifikatuz entzun daitezke honako areto hauetan: 
Auditoriouma, A1, A2, A3, A4, Barria, E, B1, B3, B-Terraza. Begizta magnetikoa 
erabiltzeko aukera dago (mailegatu egiten da, eta bezeroak eskaria eginda izango du 
erabilgarri).  

Zerbitzu hori erabiltzeko, aldez aurretik kontsulta egin behar da, astelehenetik 
ostiralera, 08:30etik 14:00etara eta 16:00etatik 18:30era, telefonoz (94.403.50.00) edo 
emailez (info@euskalduna.eus). Ekitaldia/Emanaldia baino 5 egun lehenago egin 
behar da eskaria, gutxienez. Eskaria egitean, eskaria erregistratu, eta eskatzailearen 
datu pertsonalak bilduko dira, NANa, pasaportea edo agiri baliokidea barne, eta agiri 
hori utzi beharko da gailua erabiltzen ari den bitartean. 

GURPIL-AULKIEN MAILEGUA 

Gurpil-aulkien mailegua erabiltzeko, eskaria egin beharra dago, ekitaldirako/
emanaldirako erabilgarri dauden aldez aurretik kontsultatuta; horretarako, 
94.403.50.00 telefono zenbakira deitu behar da, astelehenetik ostiralera, 08:30etik 
14:00etara eta 16:00etatik 18:30era, edo emailez (info@euskalduna.eus). Eskaria 
egitean, eskaria erregistratu, eta eskatzailearen datu pertsonalak bilduko dira, NANa, 
pasaportea edo baliokidea barne, eta agiri hori utzi beharko da gurpil-aulkia jasotzeko. 

mailto:info@euskalduna.eus
mailto:info@euskalduna.eus
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GARRAIO PUBLIKOA 

Tranbia 

Euskalduna Jauregiko sarrera nagusian gelditzen da. 

Autobusa 
• Bilbobus (56., 62., 28. lineak eta A3 linea, Olabeagako norabidean); 

Jesusen Bihotza Plazan gelditzen da. 
• Bizkaibus: 

Aireportuko linea (3247) – Geralekua: Kale Nagusia 79 

Bilbo-Muskiz linea (3340) – Geralekua: Kale Nagusia 74 

Bilbo-Santurtzi linea (3151) – Geralekua: Kale Nagusia 74 

Metroa 

Euskalduna Jauregitik hurbilen dagoen metro geltokia San Mamesekoa da 

(Sabino Arana etorbideko irteera). 

Taxia 

Taxi zerbitzu hauek daude erabilgarri: 
• Tele taxi Bilbao: 94.410.21.21 
• Radio taxi Bilbao:94.444.88.88 

Oharra: 

Behar bereziren bat izanez gero edo laguntza bereziren bat behar izanez gero, 

kontsulta ezazu, mesedez, Euskalduna Jauregian behar berezi horri 

erantzuteko edo laguntza berezi hori jasotzeko aukerarik badagoen, ekitaldia/

emanaldia baino 5 egun lehenago, gutxienez.


