






























































Donostian, txakur bidaiariak ‘doggyetorri’-ak dira. 
Ondoren, errepasatuko ditugu errespetatu beharreko 
elkarbizitza arau nagusiak eta egonaldia ezin hobe 
bilakatuko duten hainbat aholku.

• Kalean eta hiriko gune publikoetan, txakurrak kate edo 
uhal batekin lotuta joan behar dira (aurrerago aipatuko 
ditugun lekuetan eta ordutegietan izan ezik). Eraman 
beti gertu, kontrolatuta eta behar bezala garbituta.

• Jaso beti bere gorotzak poltsa biodegradagarriak 
erabilita (maskoten dendetan salgai) eta ez utzi pixa 
edota kaka hiriko altzarietan eta hormentan egiten. 
Zapitxo higienikoak eramatea komenigarria da ere, 
gerta daitekeen edozein ezustekorako. 

• Gomendatzen dizugu edateko ontzi tolesgarri bat 
motxilan edo poltsan eramatea. Gogoratu txakurrek 
ezin dutela gizakiok edateko iturrietatik zuzenean edan 
(beraientzat edateko ontzia barne daukatenetan izan 
ezik). 

• Eskuratu zira bat zure txakurrarentzat, euria egin 
baitezake. Hartara, hotelean eta ‘dog friendly’ lokal 
guztietan lehor eta garbi sartu ahal izango da. 
Errespetatu denda, taberna bakoitzean, etab. sartzeko 
arauak eta ziurtatu zure txakurrak ez duela trabarik 
egiten. Gogoratu zenbaitek maskotei beldurra diela. 
Era horretan, soilik, adieraziko dugu denok elkar bizi 
gaitezkeela eta txakurrarekin sar gaitezkeen leku 
publikoen kopurua handituko da. 

Orri hauetan ikusiko dituzun garraioetara, lokaletara 
etab. sartzeko arauak lagun txakurrei bakarrik aplikatuko 

zaizkie, terapia edo txakur gidariek euren gizakiari leku 
guztietara lagundu ahal izango diotelako, elikagaiak 
manipulatzen diren lekuetara izan ezik -upeltegiak-. 

‘DOGGYETORRI’ DONOSTIARA

PISTA GUZTIAK, TURISMO.EUSKADI.EUS GUNEAN
Donostian maskotak onartzen dituzten taberna, 
jatetxe, hotel, etab. ugari daude. Eta baita txakurretan 
espezializatutako denda asko ere. Sartu pista 
guztietara honako helbide honen bidez: 
https://turismoa.euskadi.eus/euskadi-txakurrarekin
Orri horretan, halaber, maskota onartzen duten 
Euskal Herrian turismo gune guztiei buruzko 
liburuxkak ere aurkituko dituzu: 
https://turismoa.euskadi.eus/liburuxka-digitalak/



GARRAIOAK
Hiriko autobusa www.dbus.es  
Besoetan edo transportinez 
bidaiatzen diren txakur txikiak 
onartzen dira.

Renfe (Aldiriko trenak) www.renfe.com 
Edozein txakur onartzen da, 
tamainari dagokion mugarik gabe. 
Uhalez lotuta eta muturrekoa jarrita 
edo transportinez bidaiatu beharko 
dira. Txakur bat bidaiari bakoitzeko.

Euskotren www.euskotren.eus 
Edozein txakur onartzen da 
tamainari dagokion mugarik gabe. 
Uhalez lotuta joan behar dira. 
Debekatuta dago arriskutsuak izan 
daitezkeen txakurrak sartzea (PPP).

Taxi Donosti 943 464 646  
www.taxidonosti.com  
Telefonogunera deitu eta esan 
txakur batekin zoazela 'dog friendly' 
taxi bat bidal diezazutela. 

Igeldo Mendiko Funikularra  
www.monteigueldo.es  
Txakurrak funikularrean bidaiatu 
daitezke uhalez lotuta eta 2,50 € 
gehiago ordainduta.

TABERNAK, JATETXEAK…
Donostiak maskotak onartzen 
dituzten taberna eta jatetxe ugari 
ditu. Gida eguneratua hemen 
eskuragarri izango duzu:  
https://turismoa.euskadi.eus/
euskadi-txakurrarekin Jatetxe 
batean mahaia erreserbatzera 
bazoaz, abisatu txakur batekin 

zoazen guzietan eta galdetu bertara 
sartzeko arauei buruz (adibidez, 
Arriskutsuak izan daitezkeen 
txakurrek (PPP) edo zenbait txakur 
neurriek sartzea debekatuta eduki 
lezakete). Hartara, hobeto artatuko 
zaituzte. Pintxoak jatea txakurrarekin 
konplikatua izan daiteke jende asko 
biltzen den zonaldeetan, esaterako 
Alde Zaharra. Asteburuetan eta 
jaiegunetan jende ugari egoten 
da, txotx anitz daude janari 
hondakinekin lurrean... Pintxoez 
txakurrarekin batera gozatu daiteke, 
baina hobe da jende gutxiago biltzen 
den uneak eta lekuak bilatzea.

TXAKURRENTZAKO AISIALDIKO 
ZONALDEAK
Txakurrak askatasun osoz ibili 
daitezke hurrengo hiri inguruko 
parkeetan, 18:00etatik 12:00etara:
• Miramon
• Lau Haizeta
• Otxoki
• Ametzagaina
• Ulia
• Urgull: 18:00etatik 12:00etara   
(udan 19:00etatik 10:00etara).

Horrez gain, auzo bakoitzeko aisialdiko 
zonalde hauetan ibili ahalko dira, 
20:00etatik 10:00etara. Mapan bat 
ikus dezakezu, xehetasunez, hurrengo 
helbidean: https://www.donostia.eus/

Alde Zaharra: Pasealeku Berria.
Erdigunea: Urumea Pasealekua, 
Frantzia Pasealekua (ibai ondoan).
Gros: Manteo.

Egia: Matigoxotegi.
Antigua: Zabalik dauden eremuak 
Ondarreta Pasealekua eta 
Igeldo Pasealekuaren artean 
(Unibertsitateak); Zabalik dagoen 
eremua, Mikelete Pasealekuak, Pio 
Baroja Pasealekuak, Palacio eta 
Isturin kaleak, Ibaeta Parkeak eta 
Zapatari Plazak mugatuta.
Amara: Zabalik duden eremuak 
Zorroaga gainak eta Doctor 
Begiristain kaleak; Amaiur Parkeak 
eta aurrealdeko lorategiek mugatuta 
(Oroimenaren Lorategia izan ezik).  
Loiolako Erriberak: Erriberen 
Pasealekua.
Aiete: Damazelai Parkea; Zabalik 
dagoen eremua Katalina Eleizegi 
kaleak, Izostegi kaleak, Errondo 
gainak, Merkezabal eta Puio kaleek 
mugatuta (Puio mendia).
Loiola: Hondarzaleen Pasealekua.
Txomin: Kristobaldegi Bidea 
(Komentu zonaldea).
Martutene: Zabalik dauden 
eremuak Okendotegi Bidearen 
inguru (Urumea ibaia eta GI 131 
errepidearen artean).
Intxaurrondo: Txaparrene 
Pasealekua, Zubiaurre Pasealekua; 
Mons Pasealekua eta Fernando 
Sasian kale arteko lorategia 
(autobus-tokia).
Herrera: Arrobi.
Bidebieta: Herri Ametserako igoera; 
Salvador Allende Parkea.
Altza: Lorategidun parterrea goiko 
aldean, Arria parkeko ipar-ekialdea.



www.turismo.euskadi.eus

Edizioa: 2020ko ekaina. • Argitaletxea: BASQUETOUR AGENCIA VASCA DE TURISMO S.A. • Pertsonaiak Pipper eta isilpeko ordena sekretua komikian 
oinarrituta daude (PIPPER ON TOUR) • Irudiak: Ismael Cañadilla Studio • Inprimaketa: Gráficas Ulzama • Gidoia: Julia Montejo eta Pablo Muñoz 
Gabilondo. • Argitalpen honen testuak, mapak eta irudiak, partzialki eta/edo guztiz, kopiatzea debekatuta dago, argitaratu duen erakundeak eta 
egileek aurretik horretarako baimena eman gabe. 

Garraioen, hondartzen, aisialdiko zonaldeen etab. araudia 2020ko martxoan indarrean dagoena da, alegia; liburuxka hau amaitu zen data. Arau 
hauek alda daitezke, beraz, informazio eguneratua honako helbidean kontsultatu dezakezu: https://turismoa.euskadi.eus/euskadi-txakurrarekin , 
Pipper-en web gunean https://www.pipperontour.com eta dagozkien enpresetako eta erakundeetako web gunetan.

Zure txakurra arriskutsua izan daitez-
keen arraza batekoa bada, ezingo 
duzu, inolaz ere, aske eta muturreko-
rik gabe eraman.

Aisialdirako gune hauetan zure txa-
kurra kontrolatu eta gorozkiak jaso 
behar dituzu ere.

HONDARTZAK
Donostiako hiru hondartzetara zure 
txakurrarekin joan ahal izango zara 
(Arriskutsuak izan daitezkeenak izan 
ezik (PPP), baldin eta lotuta badago, 
urriaren 1etik maiatzaren 31ra arte. 

Txakurrak ezin dira inoiz Santa Clara 
uhartera joan.

ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN 
TXAKURRAK (PPP)
Gogoratu Arriskutsua izan daitekeen 
txakur batekin paseatzeko (PPP) 

honako arau hauek bete behar direla:
• Adinez nagusia izatea.
• Animalia paseatzera ateratzen den 

guztietan arriskutsuak izan daitez-
keen animaliak edukitzea baimen-
tzen duen lizentzia eramatea eta 
baita ere jabea erroldatuta dagoen 
udaleko PPP erroldan izena eman-
da egotearen ziurtagiria.

• PPP bakarra paseatzea, beti mutu-
rrekoarekin eta gehienez 2 metro 
luze duen zabaldu ezin daitekeen 
uhal batez lotuta. Arnesak debeka-
tuta daude.

Donostian honako arrazak, arraza 
mota eta arrazen arteko gurutza-
tzeak arriskutsutzat jotzen dira: 

Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull 
Terrier, American Staffordshire Te-
rrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila 
Brasileiro, Tosa Inu eta Akita Inu.

Txakur bat adoptatzeko asmoa al 
duzu?

Lehenik eta behin, baloratu behar 
dugu hura zaintzeko beharrezko 
denbora dugun ala ez, behar duen 
lekua eskaini ahal diogun eta 
elikadura, higienea, albaiteroa, etab. 
ordaindu ahal ditzakegun ala ez. 

Erantzuna baiezkoa bada, txakur 
bat adoptatu dezakegu Gipuzkoako 
Animalia eta Landareak Babesteko 
Elkarteko Zuhaitz-pe aterpetxean 
eta albaitari-klinikan, non utzitako 
animaliak maite izango dituen familia 
baten zain baitaude. Hauek dira 
harremanetarako datuak:

www.protectoradegipuzkoa.com 
Kalezar Auzoa, z/g. 20170 Usurbil 
Telefonoa: 943 376650


