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SS Zahara de la Sierra – jedno z białych miasteczek Andaluzji (pueblos blancos)

HISZPAŃSKIE
WYBRZEŻE ŚWIATŁA

MONIKA BIEŃ-KÖNIGSMAN
www.hiszpanskiesmaki.es
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<< Andaluzyjskie Wybrzeże Światła – Costa de la Luz – jest mniej znane
i rzadziej odwiedzane niż Costa del Sol, ale za to bardziej naturalne
i zjawiskowe. Jego szerokie piaszczyste plaże często są zupełnie odludne.
Z tych położonych najdalej na południe widać Afrykę. Wydaje się, że znajduje
się ona tak blisko, iż można niemal dotknąć wzgórz po przeciwnej stronie
Cieśniny Gibraltarskiej. W tym rejonie Hiszpanii leży poza tym Kadyks, jedno
z najstarszych miast w Europie, i słynny trójkąt sherry, gdzie produkuje się
to wyśmienite wzmacniane wino. >>
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SS Znakomita słynna szynka iberyjska z Huelvy
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SS Monasterio de Santa María de la Rábida z XIV–XV w. w Palos de la Frontera

SS Tuńczyk cenionej firmy Conservera de Tarifa

SS Flamingi różowe żyją w Parku Narodowym Doñana i rezerwacie Marismas del Odiel

osta de la Luz rozciąga się nad
Oceanem Atlantyckim od Tarify
do ujścia rzeki Gwadiany. Wybrzeże
Światła należy do wspólnoty autonomicznej Andaluzji. Pod względem turystycznym
to nadal region bardziej spopularyzowany wśród Hiszpanów niż przybyszów z zagranicy. Warto sprawdzić, co ich do niego
przyciąga.

Kolumb wyruszył na poszukiwania drogi
do Indii. Costa de la Luz ma do zaoferowania dużo więcej, niż mogłoby się wydawać.

C

W 2017 r. Hiszpańską Stolicą Gastronomii
(Capital Española de la Gastronomía) została
Huelva. To trochę zapomniane przez turystów 150-tysięczne miasto od dawna słynie
z doskonałej kuchni. Poza tym na Wybrzeżu
Światła mieszkają bardzo przyjaźni ludzie,
są tu też dzikie plaże nad oceanem i wspaniałe rezerwaty przyrody. Stąd sam Krzysztof
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W SĄSIEDZTWIE PORTUGALII
Naszą podróż po Wybrzeżu Światła zaczynamy od miejsca, gdzie Hiszpania spotyka się
z Portugalią, czyli prowincji Huelva. Siedziba
jej władz znajduje się w mieście o tej samej nazwie, które jak wspomniałam jest
w tym roku Hiszpańską Stolicą Gastronomii.
Warto więc wybrać się na kulinarną wyprawę po tym regionie, szczególnie że wyznaczono w nim specjalne szlaki tapas oraz
organizowane są wycieczki do winnic i wytwórni lokalnych produktów. Oprócz tego
odbywają się tu jeszcze warsztaty z kuchni
andaluzyjskiej.
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SS Rezerwat Naturalny Laguna de El Portil zamieszkują liczne ptaki wodne
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Huelva leży u ujścia rzeki Tinto do Oceanu
Atlantyckiego. W mieście podaje się wyborne owoce morza. Małże, żabnice, mątwy
i rzadko spotykane białe krewetki serwują liczne restauracje i chiringuitos, czyli plażowe bary. Te ostatnie specjalizują się głównie
w daniach z grilla. Poza tym w kuchni używa
się też świeżych owoców i warzyw (dojrzewających w ciepłych promieniach słońca),
doskonałych mięs, regionalnej oliwy i białego wina. Udział w tutejszym kursie gotowania stanie się z pewnością ucztą dla zmysłów.
Mniej więcej 15 km na południowy
wschód od Huelvy znajduje się miejscowość
Palos de la Frontera, z której portu (Puerto
de Palos) w dniu 3 sierpnia 1492 r. statkami La Pinta, La Niña i Santa María wyruszyła ekspedycja dowodzona przez Krzysztofa

SS Islantilla Golf Resort – prestiżowy kompleks golfowy z hotelem w Islantilli

Kolumba. W tej okolicy na uwagę zasługuje franciszkański klasztor – Monasterio
de Santa María de la Rábida. Z mieszkającymi w nim zakonnikami przyszły odkrywca
Ameryki omawiał plany wyprawy. Poniżej,
przy nabrzeżu umieszczono wierne kopie jego trzech karawel. Z kolei w klasztorze w Moguer (Monasterio de Santa Clara)
Krzysztof Kolumb modlił się ponoć całą
noc (z 15 na 16 marca 1493 r.) po powrocie
ze swojej pierwszej podróży w podziękowaniu za szczęśliwe dopłynięcie do Hiszpanii.
To miasteczko warto jednak zwiedzić raczej
ze względu na jego niezwykły urok, który nadają mu piękne barokowe rezydencje, małe
place i zacienione dziedzińce. Oczywiście,
nie wolno również zapomnieć o spróbowaniu lokalnych przysmaków.
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Na zachód od Huelvy aż do rzeki
Gwadiany rozciągają się białe, piaszczyste
plaże. Od reszty lądu oddzielają je wydmy
i lasy iglaste. W wielu miejscach można natknąć się na mokradła, które bywają objęte ochroną. Najsłynniejszy z takich obszarów to Paraje Natural Marismas del Odiel.
Kurortów nie ma tu zbyt wiele i odpoczywają
w nich przeważnie Hiszpanie. Ostatnio powstają jednak w tym rejonie profesjonalne
pola golfowe i luksusowe mariny, nastawione na przyciągnięcie bogatych turystów.

PLAŻE I POLA GOLFOWE
W tej części Andaluzji urzekają szczególnie rozległe przestrzenie, szerokie, niezatłoczone plaże i rezerwaty przyrody.
Do najbardziej znanych kurortów należy

Punta Umbría położona na południowy
zachód od Huelvy. Miejscowość założyli
Brytyjczycy, którzy na przełomie XIX i XX w.
eksploatowali kopalnie w głębi prowincji. Ok. 8 km dalej leży Laguna de El Portil
z pięknymi plażami i licznymi chiringuitos.
W jej pobliżu znajduje się słodkowodna laguna. To doskonałe miejsce do obserwowania różnych gatunków ptaków, np. perkozów
dwuczubych, perkozków, modrzyków czy
czapli siwych.
Kolejnym kurortem w tym rejonie jest
La Antilla w gminie Lepe. Niegdyś była
to wioska rybacka. Obecnie latem przyjeżdżają tu tłumnie Hiszpanie, aby odpocząć od upalnych andaluzyjskich miast.
Miejscowość graniczy z Islantillą – ekskluzywnym kurortem ze wspaniałą plażą
o tej samej nazwie i największym polem
golfowym w okolicy (Islantilla Golf Resort).
Jeszcze dalej leży Isla Cristina. Jak wskazuje nazwa, kiedyś była ona położona
na wyspie. Jedna z tutejszych szerokich
plaż – Playa de la Gola – ciągnie się przez
800 m i słynie z doskonałych warunków
do uprawiania windsurfingu. Ostatnim miasteczkiem na tym przygranicznym szlaku
jest Ayamonte. Warto wybrać się na spacer
wśród jego urokliwych historycznych zabudowań i wąskich uliczek, częściowo wyłączonych z ruchu samochodowego. Najbliższe
plaże znajdują się w nowym kurorcie Isla
Canela z malowniczymi wydmami i polem
golfowym (Isla Canela Golf) oraz w Punta
del Moral. Dalej zaczyna się już Portugalia.
W tym rejonie prowincji Huelva koniecznie trzeba spróbować lokalnych specjałów, takich jak raya en pimentón (płaszczka
w papryce).

ZIELONE MOKRADŁA
I CZERWONE KOPALNIE
Parque Nacional de Doñana (543 km2) to jedno z obowiązkowych do odwiedzenia miejsc
na trasie podróży po Wybrzeżu Światła.
Nie bez powodu wpisano go w 1994 r.
na Listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości
UNESCO. W granicach parku leżą podmokłe
tereny położone wzdłuż prawego brzegu
rzeki Gwadalkiwir, wybrzeże, które od stałego lądu oddzielają wędrujące wydmy porośnięte jałowcem, malownicze laguny,
las dębowo-sosnowy, wrzosowiska i zarośla. Ten wyjątkowy ekosystem upodobały
sobie rzadkie gatunki zwierząt. Największą
atrakcją są tu ptaki, zlatujące się późną
jesienią, kiedy mokradła ponownie wypełniają się wodą po suchym, upalnym
lecie. Można wówczas obserwować 
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flamingi, bociany, czaple, szczudłonogi, kobuzy, kormorany, sępy, rybitwy
czy stepówki.
Wstęp do parku jest ściśle kontrolowany.
Turyści mają do wyboru spacer na własną
rękę jedną z wytyczonych ścieżek lub wykupienie wycieczki z przewodnikiem. Za tymi
ostatnimi należy rozejrzeć się w okolicy.
Centro de Visitantes El Acebuche organizuje 4-godzinne wyprawy 20-osobowym
autobusem. Discovering Doñana w El Rocío
oferuje m.in. zwiedzanie parku samochodami terenowymi z przewodnikiem i sprzętem
optycznym, co trwa ok. 5–6 godz. Doñana
Nature, także z tej miejscowości, sprzedaje
wycieczki tematyczne (fotograficzne i ornitologiczne), których uczestnicy również poruszają się autem z napędem na cztery koła.
Położony niedaleko wybrzeża klub Doñana
Hípica El Pasodoble organizuje wyprawy konne i łączone, konno-samochodowe
po wydmach i plażach.
Wspomniane El Rocío przypomina
trochę Dziki Zachód. Miejscowość leży
na północno-zachodnich obrzeżach parku.
Nie ma w niej dróg asfaltowych ani brukowanych, są za to szerokie piaszczyste ulice,
wzdłuż których stoją białe domy w stylu
kolonialnym. Przy nich zamiast samochodów parkują bryczki i konie. Głównym i bardzo charakterystycznym budynkiem jest
tu Santuario de Nuestra Señora del Rocío
(Ermita de El Rocío). W środku znajduje się
figurka Najświętszej Marii Panny z Rocio
(Virgen del Rocío). Legenda głosi, że pewnego dnia myśliwy zobaczył ją w koronie
drzewa. Zabrał figurkę ze sobą, ale po drodze
zasnął. Gdy spał, ta w cudowny sposób wróciła na drzewo. Właśnie w jego miejscu stoi
podobno dzisiejsze sanktuarium, do którego
każdego roku w Zielone Świątki (uroczystość
Zesłania Ducha Świętego) przybywają tłumnie pielgrzymi z całej Andaluzji. Romería
de El Rocío jest okazją do wspólnego świętowania, biesiadowania i tańczenia flamenco do białego rana. Na piaszczystych ulicach
można wtedy spotkać kolorowe bryczki, kobiety w pięknych strojach z falbanami, smukłe rasowe konie i biegające wesoło dzieci.
To widok doprawdy jedyny w swoim rodzaju.
Ciekawą okolicę stanowi także rejon 100-kilometrowej rzeki Tinto.
Surrealistyczne pejzaże w kolorze żółci,
czerwieni, różu, brązu i szarości, przypominające krajobrazy z Marsa, można podziwiać
w parku obejmującym obszar kopalni odkrywkowych (Parque Minero de Riotinto).
Nazwa rzeki (tinto znaczy czerwony) pochodzi od barwy jej wody – minerały wy-
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SS Romería de El Rocío to pielgrzymka, w której bierze udział ponad 1 mln osób

SS Kolejka turystyczna przejeżdżająca przez obszar Parque Minero de Riotinto

płukiwane z ziemi nadają jej odcień czerwieni. Wspomniane kopalnie uchodzą
za jedne z najstarszych na świecie i mają
wyjątkową historię. Surowce wydobywano tu już w czasach starożytnych, ok. 5 tys.
lat temu. Niektórzy uważają ten obszar za legendarne kopalnie króla Salomona. W okolicy do dziś można natknąć się na biblijne
nazwy, takie jak chociażby Cerro Salomón,
czyli Wzgórze Salomona. Wraz z końcem
panowania Rzymian zaprzestano wydobycia. W 1873 r. tereny te od rządu Hiszpanii
wykupili Brytyjczycy. Kopalnie na nowo za-
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SS Katedra św. Krzyża w Kadyksie widziana z nadmorskiej promenady Campo del Sur

©© PARQUE MINERO DE RIOTINTO

częły działać i stały się głównym źródłem
zaopatrzenia w miedź i siarkę w Europie.
Dziś turyści zwiedzają ich rejon specjalną
kolejką (Ferrocarril Minero).

SZLAK SZYNKI
Z 1992 r. pochodzi film Jamón, jamón
(Szynka, szynka), w którym wspólnie wystąpili Penélope Cruz i Javier Bardem (małżeństwo od 2010 r.). Na północy prowincji
Huelva, w górzystej okolicy znajduje się
miejscowość Jabugo słynąca z produkcji
jednej z najbardziej renomowanych szy-

SS Zamek św. Sebastiana – forteca położona na wysepce koło plaży La Caleta

nek iberyjskich (jamón ibérico) – Jamón
de Jabugo. O tym, że Hiszpanie nie wyobrażają sobie życia bez tego specjału, niech
świadczy fakt, iż pachnącą suszoną świńską nogę wręczają sobie w prezencie z najprzeróżniejszych okazji – ślubu, urodzin
czy zaczęcia nowej pracy. Samo miasteczko jest może mało atrakcyjne ze względu
na działające w nim liczne fabryki i rzeźnie,
to jednak najlepsze miejsce na spróbowanie lokalnego przysmaku lub zakupy. Warto
zwiedzić również pobliskie okolice, włącznie z miejscowością Aracena, gdzie trze-
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ba koniecznie wstąpić do Muzeum Szynki
(Museo del Jamón). Polecam też obejrzeć
wspomniany film. Najlepiej zrobić to po powrocie z Hiszpanii, a w trakcie seansu delektować się pyszną szynką kupioną w Jabugo.

STAROŻYTNE MIASTO
Kadyks należy do najstarszych bez przerwy zamieszkanych miast Europy. Założony
przez Fenicjan w XII w. p.n.e. port był znany jako Gádir (dlatego do dziś na tutejszych mieszkańców mówi się gaditanos).
Po Fenicjanach panowali tu Kartagińczycy,

Rzymianie, Bizantyjczycy, Wizygoci
i Maurowie. W czasach tych ostatnich miasto nieco podupadło. Sytuacja zmieniła się
jednak, kiedy zaczęła się era wielkich odkryć geograficznych. Krzysztof Kolumb wyruszył w swoją drugą (25 września 1493 r.)
i czwartą podróż (9 maja 1502 r.) właśnie
stąd. Pieniądze płynące z Ameryki i fakt,
że Gwadalkiwir zamulił się, przez co Sewilla
przestała być ważnym portem przeładunkowym dla towarów z Nowego Świata, przyczyniły się do znacznego rozwoju Kadyksu.
Współcześnie to 120-tysięczne miasto znowu się odradza, głównie za sprawą turystyki
i słynnego karnawału.
Aby przekonać się, jak niezmierzoną
morską przestrzeń mieli przed sobą pierwsi żeglarze udający się na odkrywcze wyprawy, trzeba wdrapać się na dzwonnicę
Katedry św. Krzyża (Catedral de la Santa Cruz
de Cádiz). Rozpościerający się z niej spektakularny widok na ocean powoduje, że zaczynamy rozumieć nieodpartą chęć wypłynięcia
w nieznane. Sama świątynia także robi wrażenie. Ogromną, w większości barokową budowlę otaczają piękne wysokie palmy i wąskie uliczki, co budzi skojarzenia z kubańską
Hawaną. Takie wrażenie musiał zapewne
odnieść reżyser jednego z filmów o brytyjskim agencie Jamesie Bondzie Śmierć nadejdzie jutro (2002 r.). Scena, w której bohaterowie odgrywani przez Pierce’a Brosnana
i Halle Berry spotykają się po raz pierwszy
na Kubie, nakręcona została na malowniczej
plaży La Caleta w Kadyksie. W tle widoczny
jest nawet Zamek św. Sebastiana (Castillo
de San Sebastián).
W tym mieście z pewnością należy też odwiedzić Barrio del Pópulo. W tej starej dzielnicy łatwo trafić na spontaniczny koncert flamenco. Nieraz z wnętrz barów słychać dźwięk
gitar i zawodzący śpiew oraz okrzyki Olé!.
Nie ma nic przyjemniejszego niż połączenie
andaluzyjskiej muzyki z jedzeniem. Trzeba
jednak pamiętać, że w Andaluzji obowiązuje sjesta, co oznacza, że większość lokali
(poza bardzo turystycznymi) bywa zamknięta
w godzinach od 16.00 do ok. 20.00. Hiszpanie
kolację jadają późno, a zaczynają zazwyczaj
od tapear, czyli chodzenia od baru do baru
na tapas, żeby wreszcie ok. 21.00–22.00 zasiąść do większego posiłku. Do przekąsek
bardzo często zamawiają popularne tutaj
wino jerez (sherry).

KRAINA SHERRY
Ponad 20 lat temu José Ignacio Domecq
González (1914–1997) za pomocą węchu testował sherry, które produkował w bodedze 
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SS Jerez de la Frontera – pomnik Manuela María Gonzáleza, twórcy González Byass

SS Bodega należąca do znanej firmy Osborne w El Puerto de Santa María

(winiarni) Domecq. Był najlepszy w Andaluzji
i potrafił wyczuć najdelikatniejsze niuanse w winie, dlatego nazywano go La Nariz,
czyli Nos. Wiele rodzin zajmujących się

produkcją jerezu, mimo obcego pochodzenia, z czasem weszło do grona hiszpańskiej arystokracji. I chociaż większość bodeg kontrolują dzisiaj międzynarodowe

TT Plaza del Cabildo w historycznym centrum miasta Sanlúcar de Barrameda
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koncerny, potomkowie ich założycieli ciągle sprawują pieczę nad swoim płynnym
skarbem.
Historia sherry zaczyna się jednak
dużo wcześniej. Winorośle na tym terenie uprawiano już od czasów fenickich.
Tradycję tę pielęgnowali również Rzymianie
i Maurowie. To ci ostatni do fermentacji
owoców dodali destylację i zapoczątkowali
produkcję win wzmacnianych. Po ich wygnaniu w XIII stuleciu chrześcijanie kontynuowali wytwarzanie i eksport trunku, który
był już wówczas znany jako sherry. Krzysztof
Kolumb zabrał go ze sobą do Nowego
Świata, a Ferdynand Magellan – na wyprawę dookoła globu. W 1587 r. na Kadyks napadł angielski korsarz Francis Drake. Wśród
jego łupów znajdowało się ok. 3 tys. beczek z jerezem. Wino to zyskało sobie dużą
popularność w Wielkiej Brytanii i stało
się ważnym towarem eksportowanym do
tego kraju.

SS Białe miasteczko Ubrique słynie z wysokiej jakości wyrobów skórzanych

Aby zwiedzić najsłynniejsze bodegi,
spróbować ich produktów i poczuć się trochę
jak w dawnych arystokratycznych czasach,
należy wybrać się do tzw. trójkąta sherry.
Jego wierzchołki stanowią trzy najważniejsze miasta: Jerez de la Frontera, El Puerto
de Santa María i Sanlúcar de Barrameda.
W tym pierwszym, położonym w głębi
lądu, można odnaleźć zarówno pozostałości po panowaniu Maurów, np. imponujący
Alkazar (mauretańską twierdzę, pochodzącą najprawdopodobniej z XII w.) i arabskie
łaźnie, jak i zabytki chrześcijańskie, reprezentowane m.in. przez majestatyczną
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Katedrę. W okolicy znajduje się też wspaniały klasztor kartuzów (Cartuja de Santa
María de la Defensión). W XV stuleciu zakonnicy ci zajmowali się hodowlą koni szlachetnej rasy (caballo cartujano). W końcu
Jerez de la Frontera oprócz produkcji wina
słynie również z Królewskiej Andaluzyjskiej
Szkoły Sztuki Jeździeckiej. Warto zwrócić
także uwagę na ciekawą architekturę budynków związanych z miejscowym przemysłem
winiarskim, takich jak barokowy Palacio
Domecq (Palacio del Marqués de Montana)
czy winiarnie Tío Pepe (firmy González
Byass produkującej legendarną już dziś

markę Tío Pepe) lub Bodegas Fundador
Pedro Domecq (najstarsze w mieście,
z 1730 r.).
Jerez de la Frontera uchodzi też za ważny ośrodek flamenco. Aby przekonać się
jak żywe wciąż pozostaje to zjawisko kulturowe, na które składa się muzyka, śpiew,
taniec i strój, trzeba odwiedzić lokale typu
tablaos lub peñas flamencas, gdzie organizuje
się pokazy. Przy odrobinie szczęścia w ciepły wieczór można trafić na spontaniczny
występ w jednym z licznych barów.
Drugie z wymienionych miast, El Puerto
de Santa María, jest popularnym celem weekendowych wypadów mieszkańców Kadyksu
ze względu na piękne i długie piaszczyste
plaże oraz spektakularne korridy odbywające się na jednej z największych aren walk
byków w Hiszpanii (mogącej pomieścić ponad 12 tys. widzów) – Plaza de Toros. Swoją
siedzibę od lat ma tu powszechnie znana
hiszpańska firma produkująca m.in. wina
i brandy, czyli Osborne (założona w 1772 r.).
Można ją – oczywiście – zwiedzać, tak samo
jak Bodegę Caballero i Zamek św. Marka
(Castillo de San Marcos), należące do spółki
Grupo Caballero, której historia zaczyna się
w 1830 r.
Gdy jedzie się przez Hiszpanię, nie sposób nie zauważyć ogromnych czarnych byków stojących przy drogach. Wspomniana
firma Osborne w latach 50. XX w. zleciła wykonanie konstrukcji o tym kształcie i umieszczenie ich przy głównych trasach w ramach
strategii reklamowej promującej jej brandy. Byki na początku były drewniane i mierzyły 4 m, potem pojawiły się też większe
(7- i w końcu niemal 14-metrowe) ze względu na przepis zabraniający stawiania reklam
w bliskiej odległości od jezdni (zbyt małe
z daleka umykały uwadze). Kiedy wprowadzono prawo zakazujące reklamowania
napojów alkoholowych w okolicy dróg, los
toros de Osborne wydawał się przesądzony.
Jednak czarne byki zdążyły się już zrosnąć
z krajobrazem i stać jednym z symboli kraju, dlatego zdecydowano się je zachować,
ale bez napisów reklamujących.
Trzeci wierzchołek trójkąta sherry stanowi Sanlúcar de Barrameda. Stąd również w swoje wyprawy wyruszali Krzysztof
Kolumb (30 maja 1498 r.) i Ferdynand 
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Magellan (20 września 1519 r.), a także
konkwistador Francisco Pizarro (w 1513 r.).
Dzisiaj miasto przyciąga turystów długimi
piaszczystymi plażami i wyśmienitą
manzanillą – najbardziej wytrawną i orzeźwiającą odmianą jerezu. Można jej spróbować podczas zwiedzania miejscowych
winiarni. Do najstarszych z nich należą
Bodegas Barbadillo (powstałe w 1821 r.).

BIAŁE MIASTECZKA I BRZEG
OCEANU
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SS Kościół św. Piotra w Arcos de la Frontera
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SS Playa de los Bateles w Conil de la Frontera ma długość 850 m
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TT Playa Punta Paloma pełna wind- i kitesurferów
©© MANUEL DE LA VARGA LÓPEZ
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TT Plaza de Santa María z Ratuszem w centrum Tarify

SS Plaża Bolonia leży ok. 20 km na zachód od Tarify
©© WWW.CADIZTURISMO.COM

W głębi prowincji Kadyks na wzgórzach
leżą pueblos blancos, czyli miasteczka z białymi domami, pamiętające jeszcze czasy
Maurów. Najbardziej charakterystyczne
wśród nich są Arcos de la Frontera (położone na malowniczym skalnym urwisku
nad rzeką Guadalete), El Bosque (słynące
z produkcji wysokiej jakości serów i wędlin
oraz mebli artystycznych), Grazalema
(świetna baza wypadowa dla miłośników pieszych i rowerowych wycieczek
lub wspinaczki skalnej), Zahara de la Sierra
(w pobliżu znajduje się widowiskowy wąwóz Garganta Verde) i Ubrique (znane
już od średniowiecza ze swoich skórzanych
wyrobów).
Wybrzeże Światła ciągnie się
aż po Tarifę, gdzie spotykają się wody Morza
Śródziemnego i Oceanu Atlantyckiego.
Po drodze do niej mija się urokliwą miejscowość Conil de la Frontera. Do tej dawnej
wioski rybackiej, a dziś przyjaznego kurortu
przyjeżdżają głównie hiszpańscy urlopowicze (ostatnio rośnie też liczba zagranicznych
turystów). Miejscowość jest ładna i zadbana. Jednak jej największą atrakcją są plaże,
zwłaszcza Playa de los Bateles.
Dalej na południe znajduje się El Palmar
de Vejer, które przyciąga surferów i kitesurferów ze względu na jedne z najlepszych

fal w okolicy. Zwykle panuje tu spokój,
więc to dobre miejsce dla osób nie lubiących tłoku. Na wschód stąd leży Vejer
de la Frontera. Jest to bez wątpienia jedno z najpiękniejszych białych miasteczek
w całej Andaluzji. Kręte i wąskie uliczki prowadzą w nim do zamku, z którego
rozpościera się niezmiernie malowniczy
widok.
Na rajską plażę do Los Caños de Meca
w gminie Barbate przybywali kiedyś głównie ludzie chcący uciec od cywilizowanego
świata. Dzisiaj stała się już ona dość znana,
ale ciągle jest tutaj spokojniej niż na zatłoczonym Wybrzeżu Słońca (Costa del Sol).
Dzięki temu, że niedaleko znajduje się
park naturalny (Parque Natural de La Breña
y Marismas del Barbate), ta sytuacja ma szansę się utrzymać.

Z WIDOKIEM NA AFRYKĘ
Jak wspomniałam, granicę Wybrzeża Światła
stanowi 20-tysięczna Tarifa. Może ona poszczycić się bogatą historią, a także pyszną kuchnią i swobodną atmosferą, tak lubianą przez miłośników sportów wodnych.
Warto tu zajrzeć do historycznej części
miasta.
W okolicy tworzą się odpowiednie fale
do uprawiania surfingu. To za sprawą wiatrów levante i ponente. Dzięki nim panują w tym rejonie również wręcz wymarzone warunki dla wind- i kitesurferów. Poza
tym z Tarify można wypłynąć w rejs, w trakcie
którego udaje się spotkać delfiny zwyczajne,
delfinki pręgobokie, butlonosy i grindwale
długopłetwe (przez cały rok), a nawet orki
(od lipca do września), kaszaloty (zazwyczaj
między marcem i sierpniem) czy płetwale
(na ogół w okresie od maja do sierpnia)!
Kursują stąd też z dużą częstotliwością promy do marokańskiego Tangeru. Jeśli ktoś

ma czas, warto wybrać się na taką wycieczkę i zobaczyć miejsce, gdzie włoski reżyser
Bernardo Bertolucci kręcił film Pod osłoną
nieba (1990 r.).

DOM NA WYBRZEŻU
W trakcie podróży po Costa de la Luz i pełnych atrakcji prowincjach Huelva i Kadyks
nieraz przychodzi turystom do głowy myśl,
żeby tu zamieszkać. Gdy siedzi się przy
kieliszku chłodnego sherry w cieniu palmy i patrzy na ocean, łatwo jest się rozmarzyć. Może więc warto przejrzeć liczne
oferty z lokalnego rynku nieruchomości…
Ceny są zróżnicowane: od bardzo wysokich, jak w przypadku dużego luksusowego osiedla Alcaidesa znajdującego
się niedaleko Gibraltaru, na terenie gmin
La Línea de la Concepción i San Roque
w prowincji Kadyks, na zachodnim krańcu
Costa del Sol, czy 85-tysięcznej miejscowości Chiclana de la Frontera oddalonej
o ok. 25 km od Kadyksu, po niższe, gdy domy
i apartamenty leżą trochę dalej od morza
lub w nowo powstałych kurortach. Dla osób
lubiących wycieczki zaletą tego rejonu
Hiszpanii będzie jego położenie – blisko
stąd do Portugalii i Afryki.
Na koniec naszej wyprawy po niezmiernie urokliwym Wybrzeżu Światła i jego okolicach wrócimy na chwilę do tematu jedzenia. Jak powiedział w jednym z kulinarnych
programów o Andaluzji Robert Makłowicz:
prawdziwe zwiedzanie kończy się konsumpcją.
Dlatego wizytę na Costa de la Luz proponuję
zakończyć w jednym z klimatycznych barów
z widokiem na afrykański brzeg w malowniczej Tarifie. Smażone kalmary czy grillowane tuńczyki popijane kieliszkiem wybornego sherry smakują w tym miejscu
tak wyśmienicie, że aż chce się zostać
na dłużej. 
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