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W ANDALUZJI, 
GDZIE ZAWSZE ŚWIECI SŁOŃCE
MONIKA BIEŃ-KÖNIGSMAN
www.hiszpanskiesmaki.es
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Patio de las Doncellas – przepięknie zdobiony dziedziniec będący sercem Alkazaru w Sewilli S
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Andaluzja należy do najbardziej sło-
necznych regionów Hiszpanii. Lata 
są w niej upalne i suche, a zimy 

– łagodne i ciepłe (ze średnią temperaturą 
ok. 13°C). Najlepiej wybrać się tutaj wiosną, 
kiedy wszystko kwitnie i się zieleni, a żar 
lejący się z nieba nie daje się jeszcze we 
znaki. Również jesień jest w Andaluzji bar-
dzo przyjemna, a przy odrobinie szczęścia 
nawet zimą można trafić na wiele pięknych, 
słonecznych dni.

Fenicjanie, Kartagińczycy, Grecy, Rzymianie, 
Wizygoci, Berberowie i ludność pochodze-
nia arabskiego – wszyscy oni w tej części 
Półwyspu Iberyjskiego pozostawili po so-
bie ślady. Jednak to Maurowie, którzy pano-
wali tu prawie 800 lat (711–1492), wywarli 
największy wpływ na region i sprawili, że 
rozkwitł. Dziś przypominają o tych czasach 
liczne zabytki architektury i sztuki.

WŚRÓD PRZYJACIÓŁ
W Andaluzji nie sposób nie ulec urokowi jej 
mieszkańców. To niezmiernie weseli, żywio-
łowi i pogodnie nastawieni do życia ludzie. 
Do tego uwielbiają dzieci, co stanowi świet-
ną wiadomość dla podróżujących rodzin. 
Anda luzyjczycy mają w zwyczaju zwracać 
się do innych na ty. Z łatwością też nawią-
zują z dopiero co spotkaną osobą rozmowę, 
zaczynając konwersację od przyjacielskiego 
Hola! („Cześć!”). 

Mieszkańcy Andaluzji wolą spędzać czas 
na zewnątrz. Nie bez znaczenia są tu sprzyja-
jące warunki pogodowe panujące w regionie 
przez większą część roku. Wieczorami ludzie 
wylegają na ulice. Słychać wesołe rozmowy 
i śmiech dzieci. Bary tapas powoli się wypeł-
niają. Przychodzi czas na odpoczynek. 

BAWMY SIĘ!
Kiedy zegar zaczyna odmierzać ostatnie 
sekundy przed Nowym Rokiem, Andaluzyj-
czycy skupiają się na połykaniu winogron. 

Uważają, żeby się nie zadławić. Muszą prze-
łknąć ich 12, zanim zegar wybije północ. Do-
datkowo warto to robić, gdy jednocześnie 
stoi się na jednej, lewej nodze, aby w kolejny 

rok móc wkroczyć tą szczęśliwą, czyli pra-
wą. Gdy ta trudna sztuka się uda, przycho-
dzi czas na toasty, życzenia i uściski. Teraz 
już spokojnie można świętować, a ponieważ 

w Andaluzji okazji do tego nie brakuje, jej 
mieszkańcy oddają się zabawie przez całe 
12 miesięcy.

Na początku roku wypada karnawał. Ten 
najsłynniejszy obchodzi się w Kadyksie 
(Carnaval de Cádiz). Trwa on 11 dni. Tłum 
rozbawionych ludzi dzień i noc tańczy, 
śpiewa, pije wino i zajada tapas. Nie wol-
no się smucić, należy odrzucić rozterki 
i żale. W Środę Popielcową (Miércoles 
de Ceniza) przez miasto przechodzi para-
da z wielką, papierową rybą. Tak dziękuje 
się morskim stworzeniom, które w czasie 

postu pojawią się na andaluzyjskich sto-
łach. Sardynka zostaje podpalona, a lu-
dzie żegnają okres uciech i grzesznych  
przyjemności.

Kolejne święto w Andaluzji, chyba naj-
ważniejsze, to Semana Santa, czyli Wiel-
ki Tydzień. Każdego dnia aż do Wielkiej 
Soboty (Sábado Santo) miejskimi ulicami 
podążają barwne procesje z ogromnymi 
i ciężkimi platformami, na których stoją 
figury Matki Boskiej lub Jezusa ubrane 
w drogocenne szaty. Z najbardziej spek-
takularnych obchodów Semana Santa sły-
nie Sewilla. Ale i inne miasta nie pozostają 
w tyle. W Maladze platformę wraz z inny-
mi mężczyznami niesie pochodzący stąd 
Antonio Banderas.

Zanim Sewilla na dobre zapomni o uro-
czystościach Wielkiego Tygodnia, już szykuje 
się do kolejnego wydarzenia. Nad chodzi ra-
dosna i kolorowa Feria de Abril, czyli święto 

wiosny (w 2019 r. wypada od 4 do 11 maja). 
Całe miasto tańczy podczas niej sevillanę. 
Wszyscy bawią się od rana do rana. Kobiety 
ubierają się w falbaniaste, wielo barwne suk-
nie, mężczyźni zakładają eleganckie kamizel-
ki i kapelusze z płaskim dnem. Ulice przemie-
rzają pięknie przy strojone powozy ciągnięte 
przez szlachetne andaluzyjskie konie. 

Kiedy wiosna rozkwita w pełni, w Kordo-
bie odbywa się majowa Fiesta de los Patios 
– Festiwal Dziedzińców. Trwa on 14 dni. W tym 
czasie zwiedzającym udostępnia się konkur-
sowe patia tonące w jaśminach, bugenwillach 
i pelargoniach. Wizyty te umilają dźwięki fla-
menco i uśmiechnięci gospodarze.

Malaga ma swoją Ferię de Agosto (Ferię 
de Málaga). Upamiętnia ona odbicie mia-
sta z rąk muzułmańskich przez Królów 
Katolickich (Los Reyes Católicos) – Izabe-
lę I Kastylijską i Ferdynanda II Aragońskiego 
– 19 sierpnia 1487 r. i włączenie go do Kró-
lestwa Kastylii-Leónu (Corona de Castilla). 
Dziś w jej trakcie na ulicach pojawiają się 
wielkie namioty (casetas). Wszędzie roz-
brzmiewa flamenco i słychać wesołe okrzy-
ki, a mieszkańcy Malagi przechadzają się tu 
i tam w tradycyjnych strojach. 

Jesień to czas zbiorów, dlatego wypełnia-
ją ją wydarzenia o charakterze kulinarnym. 
Na Święto Winogronowego Moszczu (Fiesta 
del Mosto) czekają chyba wszyscy. W ostat-
nią sobotę listopada przyciąga ono tłumy 
do miasteczka Atajate. Na głównym placu 
unosi się aromat winogron i orzeźwiającego 
młodego wina. Całą noc wszyscy będą je pić, 
tańczyć i jeść lokalne specjały. 

Andaluzja słynie także z oliwy, więc nie 
może w niej zabraknąć imprezy na cześć tego 
produktu. Fiesta de la Aceituna odbywa się 
w pierwszych dniach grudnia w miejscowości 
Martos w prowincji Jaén. Organizuje się ją na 
początku zbiorów oliwek, które rozpoczynają 
się oficjalnie 8 grudnia. W Martos produku-
je się podobno najwięcej oliwy na świecie, 
i to tej najlepszej. Fiesta de la Aceituna jest 
świetną okazją do degustacji.

W KRĘGU TRADYCJI
Do najbardziej znanych skarbów Andaluzji na-
leży z pewnością flamenco. Kojarzą się z nim 
piękne tancerki w falbaniastych sukniach, 
wybijające rytm obcasami, i gitarzyści o har-
dym spojrzeniu. Nieodłącznymi elementami 
występów są uderzenia kastanietów, szmer 
wachlarzy, klaskanie, okrzyki Olé! i zawodzący 
głos śpiewający o utraconej miłości. Flamenco 
wywołuje wielkie emocje, wprowadza w stan 
zwany duende, który wyraża jednocześnie 
ekstazę i desperację. To sztuka zanurzona  

« Na południu Hiszpanii znajduje się miejsce niezwykłe. Jego historię 
opowiadają różne narody, a ich opowieści tworzą mieszankę barwną 
i fascynującą. Ta kraina kojarzy się ze światem z „Księgi tysiąca i jednej 
nocy”. Wpływy arabskie przyczyniły się tu do powstania zjawiskowej 
architektury i ciekawej kultury, w tym wyśmienitej kuchni. Nie można także 
zapominać o mieszkających w tym regionie ludziach, którzy przybyszy 
witają z uśmiechem na ustach. Ze względu na swój towarzyski charakter nie 
zamykają się w domach, ale wychodzą na ulice, do barów tapas i klubów 
z muzyką. Radością życia i ochotą do zabawy potrafią zarazić każdego. »
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Majowa Fiesta de los Patios w Kordobie to okazja do podziwiania ukwieconych dziedzińców S

Sewilska Feria de Abril, powozy z zaprzęgniętymi do nich barwnie udekorowanymi końmi S

Procesja zakapturzonych pokutników ( S nazarenos) w czasie Wielkiego Tygodnia w Maladze

Platforma z figurą Jezusa (tzw.  S trono de Cristo) niesiona w trakcie obchodów Semana Santa
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tak silnie w tradycji Andaluzji, jak mocne pali 
tutaj słońce. Na powstanie tego zjawiska mieli 
wpływ hinduscy Cyganie, sefardyjscy Żydzi, 
arabscy najeźdźcy i mnisi tworzący gregoriań-
skie chorały. Jest ono niepowtarzalne niczym 
ziemia, która je zrodziła. Nic dziwnego, że 
flamenco zostało wpisane w 2010 r. na Listę 
Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzi-
ctwa Ludzkości UNESCO. 

Również w tym regionie Hiszpanii trady-
cyjne widowisko stanowi korrida. Dla jed-
nych to czysta sztuka z podziałem na role 
i akty, popis dzielnego toreadora, zdaniem 
innych jest krwawym i okrutnym spekta-
klem, dla którego nie ma usprawiedliwienia. 
Korrida rozpoczyna się od paseíllo. Na arenę 
wkraczają uroczyście matadorzy ze swoimi 
zespołami składającymi się z banderilleros, 
picadores jadących na koniach oraz mozo 
de espadas, czyli pomocnika. Przemarszowi 
towarzyszy muzyka – paso doble. Gdy rozlega 
się sygnał, przedstawienie się zaczyna. Byki 
biorące udział w walkach należą do specjal-
nego, hiszpańskiego gatunku toro bravo (byk 
bitewny). Rasa uważana za wzorzec pochodzi 
właśnie z Andaluzji (casta andaluza). 

Od wieków w tym regionie powstawały też 
piękne wyroby rękodzielnicze. Już w czasach 
mauretańskich wykonywano tu przedmio-
ty ze skóry, srebra czy drewna. W Andaluzji 
tkano wspaniałe dywany, wytwarzano nie-
powtarzalną ceramikę. Do dziś tego rodzaju 
produkty można zobaczyć i kupić u lokalnych 
rzemieślników. Dlatego warto zastanowić się, 
czy ze swojej podróży nie przywieźć maro-
kańskiej lampy z Grenady (Granady), skórza-
nej torby czy misternej biżuterii z Kordoby, 
perfum z gorzkich pomarańczy bądź ręcznie 
malowanej ceramiki z Sewilli lub Níjar albo 
dywaników z wiosek położonych na terenie 
górzystej krainy Alpuhara (Alpujarras).

PRZERWA NA PRZEKĄSKĘ
W Andaluzji wszystko zaczyna się od tapas. 
Właśnie tutaj miał się zrodzić zwyczaj poda-
wania tych małych przekąsek do napojów. 
Bary tapas to niemal instytucja. Ludzie przy-
chodzą do nich, aby spotkać się z przyjaciół-
mi, znaleźć wytchnienie, otrzymać poradę 
lub po prostu obejrzeć mecz. Wewnątrz jest 
ciasno, gwarno i bardzo wesoło. Na podłodze 
leżą pestki, papierowe serwetki i wykałaczki. 
To dobry znak – oznacza, że w barze serwuje 
się dużo pysznego jedzenia i nie ma czasu 
na sprzątanie. Podłoga zostanie zamieciona, 
ale już po zamknięciu lokalu.

Wersji na temat powstania tapas istnie-
je kilka. Jedna mówi, że gdy król Alfons XIII 
(panujący w latach 1886–1931) podróżował 

przez południe Hiszpanii (prowincję Ka-
dyks), wstąpił do przydrożnej gospody na 
lampkę wina. Kiedy barman niósł władcy na-
pój, zawiał mocny wiatr. Mężczyzna szybko 
przykrył kielich talerzykiem z plasterkiem 
szynki, aby ziarna piasku nie dostały się 
do wina. Królowi bardzo spodobała się ta 
nie codzienna forma podania, poprosił więc 
o podobny zestaw, ale z innym dodatkiem.

Zgodnie z kolejną historią to muchy 
przyczyniły się do wymyślenia tapas. Wpa-
dały one bezustannie do napojów podawa-
nych w lokalach, więc goście barów zmęcze-
ni ciągłym wyławianiem owadów wpadli na 
pomysł, żeby szklanki i kieliszki przykrywać 
talerzykiem, a na nim kłaść małe co nieco. 

Według jeszcze innej opowieści te słyn-
ne przekąski wymyślił król Alfons X Mądry 
w XIII w. Zrobił to, aby zmniejszyć liczbę 
wypadków powodowanych przez pijanych 
dostawców beczek z winem. Władca rozkazał 
do każdego kieliszka trunku podawać zawsze 
plasterek szynki, co miało sprawić, że alkohol 
nie będzie uderzał tak mocno do głowy.

SPECJALNOŚCI REGIONU
Jak się jada w Andaluzji? Najpierw jest śnia-
danie, czyli desayuno. Prawdziwy Andaluzyj-
czyk przed pójściem do pracy zawsze wstąpi 
gdzieś na kawę. Obok niej często pojawia 
się również tostada con tomate (tost z utar-
tym pomidorem i oliwą). Od 12.00 ludzie 
zaczynają przychodzić do baru na tapas 
i lampkę wina. Wtedy też można zjeść lunch 
(almuerzo). Najlepiej zamówić zestaw obia-
dowy. O 16.00 lokale zostają zamknięte, aby 
otworzyć się ponownie o 20.00. Wówczas 
przychodzi pora na kolację. Jednak Anda-
luzyjczycy, zanim do niej zasiądą, najpierw 
znów wybierają się na tapas. Kolację zaczy-
nają zazwyczaj nie wcześniej niż o 21.00.

W andaluzyjskiej kuchni znajduje się kil-
ka klasyków. Należy do nich m.in. gazpacho 
– zupa z surowych warzyw podawana na 
zimno. Dziś jej podstawę stanowią pomi-
dory, ale zaczęto je stosować jako składnik 
dopiero po odkryciu Ameryki przez Krzysz-
tofa Kolumba, gdyż pochodzą z Ameryki 
Południowej.

Ważną rolę w miejscowym menu odgry-
wają także ryby i owoce morza. Ze względu 
na fakt, że serwuje się je po usmażeniu, re-
gion zyskał sobie nazwę zona de los fritos 
(strefa smażalni). Popularne są tutaj rów-
nież potrawy mięsne. W Kordobie podaje 
się dziczyznę, w Jaén – kuropatwy. Prowincja 
Sewilla słynie z kaczki z oliwkami. Wśród 
mięs króluje jednak wieprzowina. Na anda-
luzyjskich stołach lądują więc często pulpe-

ty, faszerowana papryka czy pieczony schab 
oraz chorizo (kiełbasa z dodatkiem mielonej 
papryki) i różne rodzaje szynki. Wśród tych 
ostatnich zdecydowanie wyróżnia się jamón 
ibérico. Powstaje ona z mięsa specjalnych 
świń (cerdos ibéricos) pasących się w górach 
i żywiących się żołędziami oraz ziołami i ko-
rzeniami. Tę dojrzewającą szynkę serwuje 
się pokrojoną na bardzo cienkie plasterki 
(w takiej postaci smakuje najlepiej).

Andaluzja to także jerez (sherry), wy-
śmienite regionalne wino wytwarzane tylko 
w prowincji Kadyks. Jego nazwa pochodzi od 
miasta Jerez de la Frontera. Początki tradycji 
winiarskich sięgają tu czasów fenickich. Jed-
nak do powstania sherry najbardziej przy-
czynili się Maurowie, którzy przywieźli ze 
sobą metodę destylacji. Miejscowi winiarze 
odkryli, że dodanie czystego alkoholu do 
świeżo sfermentowanego wina sprawia, iż 
to ostatnie dłużej pozostaje dobre. W 1587 r. 
angielski pirat Francis Drake zaatakował 
Kadyks. Wśród jego łupów, które wywiózł na 
Wyspy Brytyjskie, znalazło się też 3 tys. be-
czek jerezu. Brytyjczycy oszaleli na punkcie 
andaluzyjskiego trunku (pijał go sam William 
Szekspir). Nazwali wino sherry i rozsławili na 
cały świat. Jerez ma wiele odmian, od wy-
trawnych po słodkie. Jego charakter zależy 
od szczepu winogron i rodzaju fermentacji. 
Za najlepsze uchodzi wyrafinowane sherry 
fino, bardzo wytrawne i jasne, o delikatnym 
smaku drożdży i migdałów.

Nieodłącznym składnikiem tutejszych 
dań jest wyśmienita lokalna oliwa. Tak jak 
w przypadku dobrego wina i przy niej stosu-
je się oznaczenia apelacji. Nazwy szczepów, 
z których została wyprodukowana konkret-
na oliwa, można przeczytać na etykiecie. 
Wśród nich są m.in. picual, verdial, picuda 
i hoji blanca. Hiszpania uchodzi za naj-
większego światowego producenta oraz eks-
portera oliwy z oliwek (rocznie wytwarza się 
jej obecnie ok. 1,6 mln t, a 320 tys. t sprze-
daje za granicę). Większość płynnego złota 
(aktualnie mniej więcej 85 proc. – blisko 
1,35 mln t rocznie) powstaje w Andaluzji. 
W samej tylko prowincji Jaén pola oliwne 
ciągną się po horyzont (znajduje się w niej 
ponad 590 tys. ha sadów oliwnych).

MIASTO CARMEN
Stolicą wspólnoty autonomicznej i nie-
kwestionowaną królową regionu jest 
700-tysięczna Sewilla. Jej symbol stanowi 
La Giralda, ok. 100-metrowa wieża należą-
ca niegdyś do meczetu. Dziś przylega do 
Katedry Najświętszej Marii Panny (Catedral 
de Santa María), największego gotyckiego 

Sardynki pieczone nad ogniem na plaży S Wysokiej jakości andaluzyjska oliwa z oliwek W

Jamón ibérico T , szynka z mięsa iberyjskich świń

Czerwcowa La Noche Blanca del Flamenco w Kordobie S

Jeden z mnóstwa klimatycznych kordobańskich lokali S Sklep Blasfor, deptak handlowy Sierpes w Sewilli T
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kościoła na świecie, kryjącego w swoim 
wnętrzu grób Krzysztofa Kolumba i wielki, 
złoty ołtarz (Retablo Mayor). Tuż obok znaj-
duje się Alkazar (Real Alcázar de Sevilla). 
Mister ne koronkowe zdobienia, wielo-
barwne azulejos (ceramiczne płytki) i piękne 
ogrody pałacu sprawiają, iż chce się w nim 
spędzić cały dzień. 

W mieście warto zajrzeć do Barrio 
de Santa Cruz, dawnej żydowskiej dzielni-
cy z urokliwymi, wąskimi uliczkami. Na za-
interesowanie zasługuje także Dom Piłata 
(Casa de Pilatos). Ten pałac w andaluzyjskim 
stylu przyciąga jedną z największych kolek-
cji azulejos na świecie i zjawiskowymi wnę-

trzami. W okolicy Królewskiej Fabryki Tyto-
niu (Real Fábrica de Tabacos) Georges Bizet 
umieścił część akcji swojej opery Carmen. 
Scena śmierci pięknej Cyganki rozgrywa się 
z kolei w pobliżu areny walki byków (Plaza 
de Toros de la Real Maestranza de Caballería 
de Sevilla). Z Sewilli miał również pochodzić 
słynny uwodziciel Don Juan.

Fani amerykańskiego serialu fantasy Gra 
o tron powinni udać się na plac Hiszpanii 
(Plaza de España de Sevilla). Spodoba się on 
jednak nie tylko im. W sąsiadującym z pla-
cem historycznym Parku Maríi Luisy (Parque 
de María Luisa) zwiedzający mogą schronić 
się przed upałem.

TWIERDZA MAURÓW
Położona u stóp pasma Sierra Nevada Grena-
da z majestatyczną Alhambrą zachwyca wspa-
niałymi widokami i wyjątkowymi zabytkami. 
Ściany, sklepienia i posadzki mauretańskiej 
czerwonej twierdzy pokrywają kunsztowne 
zdobienia. Barwne stiuki wyglądają jak deli-
katne koronki. Ceramiczne płytki układają się 
w zadziwiające wzory. Wchodzący w skład ze-
społu architektonicznego letni pałac z ogro-
dem Generalife przypomina miniaturowy raj. 
Żaden ze zwiedzających nie potrafi się oprzeć 
wielkiemu urokowi tego miejsca.

W Grenadzie koniecznie trzeba od-
wiedzić dawną arabską dzielnicę Albaicín 
(Albayzín) usytuowaną na wysokości  

700–800 m n.p.m. Wciąż da się w niej wy-
czuć atmosferę z czasów panowania Mau-
rów. Jeszcze wyżej na wzgórzu wznosi się 
stara cygańska dzielnica Sacromonte, gdzie 
niegdyś w jaskiniach mieszkały całe rodziny. 
Dziś wiele z nich zamieniono na małe muzea 
(na czele z Museo Cuevas del Sacromonte) 
i lokale, w których można zobaczyć pokazy 
flamenco.

W mieście warto złożyć wizytę tak-
że w imponującej Katedrze (Catedral 
de Granada). Jej ostateczny projekt pocho-
dzi z 1528 r. i łączy w sobie gotyk izabeliński 
z elementami baroku, renesansu i charak-
terystycznego dla Hiszpanii stylu mudejar. 
Przy świątyni znajduje się Kaplica Królew-

ska (Capilla Real de Granada) z grobami 
Królów Katolickich – Izabeli I Kastylijskiej 
i Ferdynanda II Aragońskiego.

MIESZANKA KULTUROWA
Kordoba nazywana bywa miastem trzech 
kultur. Jej historia pokazuje, że odmienne 
kulturowo społeczności mogą egzystować 
obok siebie bez tworzenia konfliktów. 
To tutaj w czasach panowania muzułma-
nów mieszkali również chrześcijanie i ży-
dzi. Każda z tych grup wyznawała swoje 
wartości i miała własne świątynie, a jed-
nak ich przedstawiciele potrafili żyć w po-
koju. Dzięki temu Kordoba rozwijała się 

najprężniej w całej Europie, powstawały 
w niej liczne szkoły publiczne, łaźnie czy 
biblioteki.

Symbolem i najważniejszym zabytkiem 
miasta jest Mezquita, czyli wielki meczet 
przekształcony w katedrę. Las kolumn w jej 
wnętrzu wywiera niezapomniane wrażenie. 
Przepięknie wygląda też zewnętrzny dzie-
dziniec z drzewami pomarańczowymi. 

W Kordobie znajduje się wpisane na Listę 
Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO 
centrum historyczne należące do najwięk-
szych w Europie. W jego obrębie leży daw-
na żydowska dzielnica Judería. Koniecznie 
trzeba poświęcić kilka godzin na spacer jej 

Sewilski spektakularny plac Hiszpanii powstał z okazji Wystawy Iberoamerykańskiej 1929–1930 S

Cienkie ceramiczne płytki  S azulejos zdobią wiele zabytkowych andaluzyjskich budowli Ogrody z fontannami w Alcázar de los Reyes Cristianos w historycznym centrum Kordoby S

Prace nad budową Alhambry zapoczątkował w 1238 r. Muhammad I, założyciel dynastii Nasrydów SRzymski most na rzece Gwadalkiwir (I w. n.e.) T
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uliczkami. W okolicy zwiedzających przycią-
ga także Alcázar de los Reyes Cristianos, czy-
li zespół fortyfikacji z cudownymi ogrodami, 
niegdyś twierdza królów chrześcijańskich 
i siedziba trybunału inkwizycji.

Ogromne wrażenie robi również rzymski 
most (puente romano de Córdoba) na słyn-
nej rzece Gwadalkiwir. To ulubione miejsce 
na wieczorne spacery mieszkańców Kor-
doby. O zachodzie słońca można z niego 
podziwiać malowniczy widok na Mezquitę 
i okoliczne zabytkowe zabudowania.

PERŁY WYBRZEŻA
Oprócz trzech już wspomnianych nie zmiernie 
atrakcyjnych miejscowości w Andaluzji mamy 
jeszcze wiele do zobaczenia. Nad Atlantykiem 
leży najstarszy stale zamieszkany ośrodek 
miejski w Europie Zachodniej – zjawiskowy 
Kadyks. Niemal z każdej strony jest on oto-
czony wodą. Ze względu na swoje położenie, 
charakterystyczny kształt obszaru, który zaj-
muje, i sposób, w jaki światła miasta odbijają 
się w wodach oceanu, zyskał sobie nazwę 
La Tacita de Plata, czyli Srebrna Filiżanecz-
ka. Kadyks ma specyficzny charakter. Przy-
pomina nieco kubańską Hawanę i to pewnie 
dlatego zastąpił ją w filmie Śmierć nadejdzie 
jutro o przygodach Jamesa Bonda, brytyjskie-
go agenta 007. Warto wybrać się tu w okoli-

ce Katedry św. Krzyża (Catedral de la Santa 
Cruz de Cádiz) i wieży Tavira (Torre Tavira), 
zobaczyć pozostałości teatru rzymskiego 
z I w. p.n.e. i przepiękny Park Genovés.

Malaga, rodzinne miasto Antonia Bande-
rasa i Pabla Picassa, przyciąga fantastycz-
nym klimatem, eleganckim nadmorskim 
deptakiem i radosną atmosferą. Nie brakuje 
w niej też wspaniałych zabytków. Koniecz nie 
trzeba odwiedzić Muzeum Picassa (Museo 
Picasso Málaga). Na zainteresowanie za-
sługują zarówno dzieła artysty, jak i sam 
budynek placówki (Palacio de Buenavista 
z XvI stulecia, wzniesiony w stylu rene-
sansowym). Na wzgórzu Gibralfaro wznosi 
się muzułmańska twierdza Alcazaba, a nie-
daleko niej, nieco wyżej, stoi Zamek Gibral-
faro (Castillo de Gibralfaro). Rozpościerają 
się stąd zachwycające widoki na morze, port 
i całą okolicę. Poza tym na liście zwiedza-
nia należy jeszcze uwzględnić renesansową 
Kate drę (Catedral de Málaga) i ruiny rzym-
skiego teatru z I w. p.n.e.

Nad 200-tysięczną Almeríą góruje 
ogromna, założona w drugiej połowie X stu-
lecia Alcazaba. Duże wrażenie wywiera tak-
że tutejsza XvI-wieczna Katedra (Catedral 
de Almería) – pod względem architekto-
nicznym przypomina bardziej fortecę niż 
świątynię. W tym mieście, podobnie jak 

w Grenadzie, do dziś w barach do napoju 
można dostać darmowe tapas. W Almeríi 
John Lennon napisał w 1966 r. piosenkę 
Strawberry Fields Forever. Dziś w muzeum 
kinematografii (Casa del Cine) zobaczymy 
pokój, w którym mieszkał, i wannę, w której 
podobno stworzył tekst utworu. 

Warto wybrać się również w okolice mia-
sta. Na południowy wschód od niego leży 
jeden z najbardziej zjawiskowych parków 
w Hiszpanii – Parque Natural Cabo de Gata-
-Níjar. Na północ od Almeríi znajduje się 
z kolei pustynia Tabernas z pełnym atrak-
cji parkiem tematycznym Oasys Mini-
Hollywood. W latach 60. i 70. XX w. kręcono 
na niej słynne spaghetti westerny. Swoje ka-
riery rozpoczynali tu Clint Eastwood, Sergio 
Leone i Ennio Morricone. 

W Almeríi odbywają się też w po-
łowie marca ważne targi turystyczno-
-gastronomiczne Almería de Muestra 
(www.almeriademuestra.com), które są 
doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy 
na temat możliwości regionalnej turystyki 
i znakomitej kuchni tej części Hiszpanii. Każ-
dego roku wydarzenie to przyciąga licznych 
wystawców zarówno z branży spożywczej, 
gastronomicznej, jak i turystycznej. Przed-
stawiciele ponad 50 europejskich firm przy-
bywają na targi, aby poznać produkty i usługi 

w w w . m a l a g a u d r i v e . c o m
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Według tradycji Kadyks założyli mieszkańcy fenickiego Tyru 80 lat po wojnie trojańskiej (w 1104 r. p.n.e.) S

Pochodzący z I w. p.n.e. teatr rzymski i górująca nad nim XI-wieczna Alcazaba w Maladze T Fotogeniczna Playa de La Caleta w Kadyksie S
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oferowane przez lokalnych przedsiębiorców. 
Warto także podkreślić, że Almería może się 
poszczycić obecnie prestiżowym tytułem Hi-
szpańskiej Stolicy Gastronomii 2019 (Capital 
Española de la Gastronomía 2019). 

URLOP DLA AKTYWNYCH
Ten południowy region Hiszpanii stano-
wi również idealne miejsce dla wszyst-
kich miłośników aktywnego wypoczynku. 
Na zboczach pasma górskiego Sierra Nevada 
wytyczono fantastyczne trasy zjazdowe. 
Na amatorów białego szaleństwa czeka tutaj 
świetna baza noclegowa i pyszne jedzenie. 
Z kolei Wybrzeże Światła (Costa de la Luz) 
nad Oceanem Atlantyckim stanowi prawdzi-
wy raj dla osób uprawiających sporty wodne 
i grających w golfa. 

W północnej części prowincji Kadyks 
znajduje się vía verde de la Sierra. To jed-
na z tras rowerowych (vías verdes), które 
powstały w Hiszpanii w 1993 r. w miejscu 
nieużywanych linii kolejowych. Zaliczana 
jest do najpiękniejszych w całej Europie. 
Jej długość wynosi 36 km. Trasa wiedzie 
wśród przepięknych krajobrazów Anda-
luzji. Można ją pokonać na rowerze, rol-
kach, hulajnodze, wózku inwalidzkim lub 
pieszo.

Osoby spragnione mocniejszych wrażeń 
i amatorzy wspinaczek górskich powinni wy-
brać się na wyprawę Ścieżką Króla (Caminito 
del Rey). Ten ekstremalny pieszy szlak po-
prowadzony w okolicy wąwozu El Chorro 
(La Garganta del Chorro, Desfiladero 
de los Gaitanes) jest usytuowany zaledwie 

godzinę drogi od Malagi (ok. 50 km od 
niej). Ciągnie się on wzdłuż skalnych ścian 
na wysokości ok. 100 m nad rzeką. Jeszcze 
do końca XX stulecia był uważany za jedną 
z naj niebezpieczniejszych tego typu tras na 
świecie. Na szczęście przeszedł niedawno 
gruntowny remont. Trzeba jednak pamię-
tać, że to atrakcja tylko dla ludzi o mocnych 
nerwach.

Sam kanion El Chorro jest doskonałym 
miejscem na uprawianie kolarstwa górskie-
go i piesze wędrówki. Ma głębokość ponad 
400 m i długość mniej więcej 3 km. Na jego 
dnie płynie szumiąca rzeka Guadalhorce. 
Skalne ściany wąwozu robią ogromne wra-
żenie. Spośród tutejszych malowniczych 
tras o różnej trudności każdy z pewnością 
wybierze taką, która będzie dopasowana do 
jego możliwości.  

Widok na Almeríę ze schodów wiodących do Alcazaby powstałej na górującym nad miastem wzgórzu S

Ścieżka Króla – pieszy szlak biegnący wzdłuż stromych ścian wapiennego wąwozu El Chorro T Pasmo górskie Sierra Nevada w pobliżu Grenady T
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