„Wybrzeże Słońca” jest najdalej położonym na południe hiszpańskim wybrzeżem
Morza Śródziemnego. Rozciąga się na długości ponad 250 km od Gibraltaru do
Zatoki Almeria i jest jednym z najchętniej odwiedzanych regionów Hiszpanii.
Wspaniałe klify, skaliste urwiska, malownicze zatoki i długie plaże nad ciepłym
morzem, a także niezawodna, słoneczna pogoda przez większą część roku
przyciągają tu turystów z całego świata. Wypoczynek na brzegu Południowej
Hiszpanii umożliwia poznanie jednego z najciekawszych i najbardziej
charakterystycznych regionów europejskich jakim jest Andaluzja. Wspaniała

regionalna kuchnia, tradycje spotykane na każdym kroku, przeplatające się wpływy
arabskie z hiszpańskimi, a także pasja do muzyki i niezwykłe krajobrazy pozwalają
poznać Hiszpanię z zupełnie innej strony. Niezwykłe dziedzictwo kulturowe tego
regionu doprowadziło do wpisania kilku miast na Listę Światowego Dziedzictwa
Kultury UNESCO, a pochodzące stąd flamenco uznano za jedno z Niematerialnych
Dziedzictw Ludzkości.
Poza pięknem przyrody i niesamowitymi zabytkami kolejnym atutem tego miejsca
jest świetnie zorganizowana baza hotelarska, gastronomiczna i szeroka oferta
rekreacyjna. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, a wakacje w Andaluzji z pewnością
na długo zostaną w pamięci.
Największym miastem i kurortem Costa del Sol jest Malaga - położony u podnóża
Gór Betyckich duży port handlowy, rybacki, stocznia, baza marynarki wojennej. Bez
wątpienia jest to jedno z najbardziej kosmopolitycznych miast Europy, gdzie
nowoczesność i otwartość mieszkańców przeplata się pięknymi pamiątkami po
bogatej historii i tradycjami Andaluzji. Właśnie tu na świat przyszedł m.in. Pablo
Picasso i Antonio Banderas. Niezwykła historia tego miasta sięga aż VIII w. p.n.e.
kiedy na te tereny przybyli Fenicjanie z Tyru i założyli kolejno dzisiejszy Kadyks,
Almunecar i Malagę. Miasto rozwijało się bardzo szybko i bogaciło dzięki położeniu
na szlaku handlowym między Kadyksem a Barceloną, prowadzącym dalej do
Rzymu. Po długiej obronie Malaga dostała się pod panowanie arabskie w VIII w., a
ponad siedemset lat rządów islamskich poskutkowało wspaniałymi zabytkami,
wpływami w tradycyjnej kuchni i obyczajach. Stała się wtedy znaczącym portem
stoczniowym i handlowała afrykańskim złotem. Kiedy tereny południowej Andaluzji
odzyskali katoliccy królowie do niewoli dostali się wszyscy mieszkańcy miasta,
którzy przeżyli długie oblężenie. Na pamiątkę zwycięstwa w maladze wybudowano
okazałe klasztory de la Victoria (zwycięstwa) i de la Trinidad (Św. Trójcy). Po
wielkich odkryciach geograficznych miasto stało się jednym z najważniejszych
portów handlowych z Nowym Światem, jednak po wypędzeniu Moryksów (Maurów,
którzy przeszli na katolicyzm), powodziach i wielkiej epidemii znacznie podupadło.
Kolejny rozkwit miasta zaczął się w XIX w., kiedy to rozbudował się port,
unowocześniono stocznię, a gospodarkę napędzał przemysł. Nie trwał on jednak
długo, a zamykane kolejno fabryki, plaga filoksery w pobliskich winnicach i
bombardowania podczas wojny domowej w 1936-39 r. znacznie osłabiły miasto. W
połowie ubiegłego stulecia postawiono jednak na rozwój turystyki, rozbudowę
infrastruktury i oczyszczenie plaż co sprawiło, że Malaga jest dziś jednym z
największych i najbardziej atrakcyjnych kurortów Europy. Do jej największych
atrakcji należy ogromna korrida, katedra, ruiny twierdzy i teatru rzymskiego, a także
XIV-wieczny zamek Gibralfaro na skalistej górze, nazywany często latarnią morską.
Malaga posiada długą na 2,5 km km plażę, która rozciąga się na wschód od portu.
WYPOCZYWAJ AKTYWNIE
Costa del Sol mimo różnorodności plaż jest świetnie zagospodarowane
rekreacyjnie. Każdy znajdzie tu coś dla siebie – od miłośników kitesurfingu i
windsurfingu, dla których znakomite warunki panują w Tarifie, po nurków, którzy
upodobali sobie Park Narodowy Maro-Cerro Gardo. Na wybrzeżu znajduje się
bardzo dużo wypożyczalni motorówek, skuterów i sprzętu do nurkowania i

snorkelingu. Andaluzja kryje w sobie wiele ciekawych i zapierających dech w
piersiach miejsc, które oddalone są od wybrzeża. W pobliskich górach wytyczonych
jest wiele szlaków pieszych o rożnym stopniu trudności, a rzeki wschodniej części
Costa del Sol, dzięki swemu górskiemu charakterowi świetnie nadają się do
raftingu i spływów kajakowych. Andaluzja posiada też wiele stadnin i szlaków
konnych wzdłuż wybrzeża i w górach.
W Andaluzji, tak jak w pozostałych regionach Hiszpanii, najważniejszym sportem
jest piłka nożna, a najsławniejszymi drużynami regionu są: Real Betis i Sevilla (obie
z Sewilli) oraz Cadiz z Kadyksu. Mecze odbywają się przeważnie w niedziele ok.
17. W niedalekim Jerez w pierwszy weekend maja odbywa się motocyklowe Grand
Prix, będący jednym z najważniejszych w Europie.
WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
Granada – całodniowa wycieczka wiedzie przez tonące w andaluzyjskim słońcu
malownicze krajobrazy wprost do Granady, najdłużej istniejącego przyczółku
arabskiego w Hiszpanii. Miasto rozsławiła m.in. Alhambra, jak również przepięknie
utrzymane ogrody Generalife. Cena – ok. 79 EUR.
Ronda – trasa wycieczki wiedzie przez tereny górskie do zawieszonego w
chmurach białego miasteczka – Rondy, jednego z najbardziej interesujących w
Andaluzji, przedzielonego przepaścią El Tajo i połączonego mostem kultur.
Kulminacyjnym punktem zwiedzania jest najstarsza na świecie arena walki byków.
Cena – ok. 48 EUR.
Gibraltar – półwysep o długości zaledwie 6 km, był niegdyś miejscem
międzynarodowych konfliktów, dlatego ma bardzo burzliwą i bogatą historię. Dzisiaj
na Skale Gibraltarskiej to jednak małpy bezogoniaste wydają się mieć najwięcej do
powiedzenia. Cena – ok. 50 EUR.
Sewilla – stolica Andaluzji, dawna osada Fenicjan, obecnie urocze miasto ze
śnieżnobiałą dzielnicą Santa Cruz oraz jedną z największych na świecie katedr.
Spacer po parku Marii Luizy zwolni troszeczkę tempo wycieczki. Cena – ok. 72
EUR.
Kordoba – osiągnęła swą największą świetność artystyczną i kulturalną w czasie
panowania arabskiego. W programie żydowska część miasta La Juderia wraz z
synagogą, jak również pozostałe relikty przeszłości. Cena – ok. 67 EUR.
Maroko – Rzymianie, Arabowie, Portugalczycy, Anglicy i Francuzi próbowali podbić
tajemnicze ziemie Królestwa Maroka. Dzisiaj wystarczy tylko przepłynąć 11 km
Cieśniny Gibraltarskiej, aby dotknąć ziemi innego kontynentu i dotrzeć do
miejscowości Tetuan – miasta w stylu arabskim o zupełnie odmiennej kulturze.
Cena – ok. 85 EUR (zawiera obiad).

Pilot: turyści objęci są opieką polskiego rezydenta, do którego zadań należy pomoc
przy przylocie, wylocie, podczas pobytu oraz przyjmowanie zapisów na wycieczki
lokalne.

Czas przelotu: Polska-Malaga – 4 godz.
Czas lokalny: czas polski.
Język: hiszpański.
Napięcie: 220 V.
Waluta: euro (EUR).
Ceny w hotelu i restauracji: obiad – ok. 12 EUR, piwo – ok. 2 EUR, wino – ok. 5
EUR, woda mineralna – ok. 1,5 EUR, kawa – ok. 1,5 EUR.
Wynajem samochodu: od 50 EUR/dzień; 1 litr benzyny – ok. 1,6 EUR.
Komunikacja: taksówka – ok. 8 EUR, autobus miejski – ok. 1,5 EUR (odległość ok.
10 km).
Plaże: bezpłatne; wypożyczenie leżaka i parasola – od ok. 14 EUR/dzień.

