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KATEDRA W MALADZE 

Katedra w Maladze jest bez wątpienia jednym z największych symboli tego 

nadmorskiego miasta. Świątynia ma kształt prostokąta i wygląda trochę 

jakby powstała z połączenia nie do końca pasujących do siebie klocków. 

Efekt ten nie był zamierzony. Katedrę budowano przez około 200 lat i jest 

swoistą mieszanką stylów. Katedrę zaprojektowano w stylu renesansowym, 

ale w środku widoczne są też wpływy gotyku. Zewnętrza fasada to już styl 

barokowy, który odnajdziemy także w środku  

 



KATEDRA W MALADZE 

Katedra wśród miejscowych nosi przydomek "La Manquita", co możemy 

przetłumaczyć jako jednoręka. Nazwa odnosi się do faktu, że powstała tylko 

jedna z planowanych dzwonnic. Fundusze zebrane na budowę drugiej wieży 

zostały przeznaczone na wsparcie walczących o niepodległość Stanów 

Zjednoczonych (rewolucja amerykańska). Istniejąca wieża wznosi się na 

wysokość 84 metrów. W całej Andaluzji wyższa jest tylko wieża katedry w Sevilli. 



PARK NATURAL MONTAS W MALADZE  

Utworzony 18 lipca 1989, leży kilkanaście kilometrów na północ od centrum 

Malagi. Obejmuje 4996 ha terenu górskiego o wysokości od około 100 do 

1100 m n.p.m. Tereny te od XV wieku były wykorzystywane pod działalność 

rolniczą, głównie uprawę winorośli, oliwek i migdałów, co spowodowało ich 

degradację i częste wylewy rzeki Guadalmedina, niszczące miasto Malaga, 

położone u jej ujścia. W XIX wieku winnice zniszczyła epidemia filoksery. Tereny 

zalesiono w pierwszej połowie XX wieku. Obecnie na terenie parku produkcja 

wina prowadzona jest na niewielką skalę, przede wszystkim w celach 

edukacyjnych.  

 



PARK NATURAL MONTAS W MALADZE  

Teren parku jest pokryty dość gęstą siecią utwardzonych dróg gruntowych, 

jednak większość z nich jest niedostępna dla samochodów osób zwiedzających 

(istnieje niewielki ruch samochodów lokalnych). Po drogach i ścieżkach 

wytyczono około 50 km tras pieszych i około 250 km tras rowerowych o różnym 

stopniu trudności. Blisko centrum parku, od strony wschodniej znajdują się 2 

obszary piknikowe oraz centrum edukacyjne i muzeum.  

 



OGRÓD BOTANICZNY W MALADZE  

Ogród Botaniczno-Historyczny to zdecydowanie miejsce warte odwiedzenia dla 

wszystkich miłośników roślin. To piękny park z kolekcjami roślin z różnych 

zakątków świata.  Zobaczycie tutaj m.in. kolekcje palm, kaktusów i sukulentów, 

cytrusów, roślin owadożernych i storczyków. W ogrodzie znajdują się również 

kolekcje drzew z całego świata – z Ameryki, Azji, Europy czy Australii. Można 

więc zobaczyć jak zmienia się krajobraz podczas przemierzania trasy. I tak w 

jednej chwili spacerujemy po gęstym lesie, w którym można poczuć się jak w 

prawdziwej dżungli, a w następnie przenieść się w klimaty śródziemnomorskie. 



PLAŻA MALAGUETA  

La Malagueta to centralna nadmorska dzielnica przy plaży o tej samej nazwie, 

która słynie z barów chiringuito i tętniącej życiem morskiej promenady. Przy 

porcie znajdują się popularne sklepy odzieżowe, śródziemnomorskie 

restauracje i lodziarnie prowadząco do słynnej latarni morskiej La Farola. 



CAMINITO DE REY-ŚCIEŻKA KRÓLA 

 

 Trwający ponad godzinę spacer 
słynną Drogą, a właściwię "Dróżką" 
Króla, to gratka dla miłośników 
pieszych wędrówek i pięknych 
krajobrazów. To także coś dla tych, 
którzy od czasu do czasu lubią 
poczuć dreszczyk emocji.  

 Szlak Caminito del Rey w znacznej 
części prowadzi wzdłuż skalistego 
wąwozu Desfiladero de los Gaitanes, 
przez który przepływa 
rzeka Guadalhorce. W niektórych 
miejscach sterczące pionowo 
wapienne ściany mierzą kilkaset 
metrów wysokości.  

 



RONDA –ROMANTYCZNE MIASTECZKO 

Rondę warto jest zobaczyć chociażby 

ze względu na jej niepowtarzalną 

malowniczość oraz interesujące 

zabytki. To niewielkie miasteczko 

jest jednym z najstarszych w całej 

Hiszpanii. Bezpośrednio w nim oraz 

jego okolicach znaleźć można ślady 

wielu cywilizacji: od prehistorycznych, 

przez starożytne i średniowieczne 

(Maurowie), aż po zabytki związane 

ze współczesną, chrześcijańską 

kulturą.Niezwykłą malowniczość 

zapewnia miastu jego położenie po 

obydwu stronach przecinającego je 

skalistego wąwozu. Nazywa się Tajo 

de Ronda i jest głęboki na około 160 

m i szeroki w niektórych miejscach na 

niemal 100 m. Nie może w nim więc 

zabraknąć tzw. wiszących domów. 



MOSTY W RONDZIE 

Most Puente Nuevo będący wybitnym 

przykładem XVIII-wiecznej sztuki 

inżynieryjnej. Ma około 100 metrów 

wysokości i tworzą go potężne filary z 

podwójnym łukiem pośrodku oraz po 

jednym pojedynczym po każdej ze 

stron. 

Najstarszy ze wszystkich to Puente 

Romano. 

Kolejnym mostem unoszącym się nad 

wąwozem jest Puente Viejo 



KOMPLEKS NADBRZEŻNY –LA MARBELLA 

Marbella to synonim bogactwa  w tej 

części wybrzeża Costa del Sol. 

 

 Swoje posiadłości mają tutaj George 

Clooney, Antonio Banderas, a nawet 

król Arabii Saudyjskiej. Dom tego 

ostatniego wiele osób uważa za kopię 

Białego Domu z Waszyngtonu. 

Port jachtowy Puerto Banús 

Ten luksusowy port na został 

wybudowany w 1970 r. Na jego 

otwarcie przybyło aż 1700 gości, 

których obsługiwało ponad 300 

kelnerów. 

Za cumowanie w przystani 

niejednokrotnie przyjdzie nam 

zapłacić kilka tysięcy euro (za dobę). 



A na wizytę w tym mieście warto się 

skusić z kilku istotnych 

powodów. Jednym z nich są liczne 

zabytki, którymi może pochwalić się 

Marbella. Wiele z nich znajdziemy w 

starej części miasta (Casco Antiguo) 

wokół słynnego Placu Pomarańczy 

(Plaza de los Naranjos). 

Mówi się, że to zielone płuca miasta.  

Park Alameda (Parque de Alameda) 

Datowany na XVIII wiek park Alameda 

zajmuje powierzchnię 20 000 m2, co 

stanowi 20% obszaru całego centrum 

miasta. 



ALCAZABA W MALADZE 

Alcazaba jest typem fortyfikacji 

wznoszonej przez Maurów na terenie 

Hiszpanii. Alcazaba znajdująca się w 

Maladze, jest najlepiej zachowanym 

tego typu umocnieniem na terenie 

całej Hiszpanii. Twierdza znajduje się 

na wzgórzu Gibralfaro, a do jej 

wejścia przylega teatr rzymski, a 

raczej jego pozostałości, które 

pochodzą z I wieku p. Twierdza 

Alcazaba znajduje się w centralnej 

części Malagi, widać z niej zarówno 

port, jak i część miejską. Do cytadeli 

wchodzi się przez bramę Puerta de la 

Bóveda lub można wjechać tam 

windą, ścieżka wiedzie przez ogrody z 

licznymi fontannami i obok służącej 

dawniej jako kaplica Torre del 

Cristo(Wieży Chrystusa)do której 

wzniesienia wykorzystano budulec z 

teatru rzymskiego. n.e. 

Teatr 

rzymski 
Wieża 

chrystusa 



CIEKAWE WYDARZENIA KULTUROWE W MALADZE 

Karnawał odbywa sie w okresie 

poprzedzającym Wielki Post ( w roku 

2020 miedzy 

21 lutego a 1 marca), przypominając 

wszystkim, iż są to ostatnie dni zimy 

oraz oczekiwań na kolejne wielkie 

wydarzenie, jakim jest Semana Santa 

Uliczne świętowanie zdecydowanie 

budzi miasto do życia, ponownie 

stając się żywym i kolorowym.  

 

 

Semana Santa, czyli Wielki Tydzień to jedno 

z najważniejszych świąt chrześcijańskiej 

Hiszpanii, które ściąga tysiące turystów z 

całego świata zamieniając spokojne miasto 

w wielkie misterium. 



 

Pielgrzymka El Rocio 

 To jedna z najbardziej znanych i 

największych pielgrzymek w 

Hiszpanii. 

Wydarzenie, które łączy tradycje 

chrześcijańską z radosnym 

świętowaniem, odbywa się 

pięćdziesiąt dni po zakończeniu 

Wielkiego Tygodnia. Każdego roku 

ponad milion rocieros, jak nazywa 

się pielgrzymów, dociera na Dzień 

Zesłania Ducha Świętego 

do sanktuarium Paloma Blanca  

 

Feria de los Pueblos 

  
To prawdziwa podróż dookoła świata ! Kilka 

dni fiesty, gastronomicznej uczty i atrakcji 

kulturowych w jednym miejscu ! 

W kilka godzin możemy zwiedzić cały 

świat i wypróbować m.in. kuchni argentyńskiej, 

napić się niemieckiego piwa, czy drinków prosto z 

Jamajki. Możemy zatańczyć kubańską salsę, 

posłuchać muzyki niczym we francuskiej kafejce 

czy popatrzeć na tradycyjne tańce portugalskie. 

Przechodząc z casety do casety znajdujemy się w 

całkowicie innym świecie, w danym kraju ze 

wszystkimi jego typowymi specjałami. 



GRANADA –MAŁE MIASTECZKO POD MALAGĄ 

Granada każdego roku odwiedzana 

jest przez miliony turystów z całego 

świata. Jaki jest główny powód ich 

zainteresowania tym hiszpańskim 

miastem? Odpowiedź nasuwa się od 

razu. Pałac Alhambra. Bez wątpienia 

jest jednym z bardziej 

rozpoznawalnych zabytków Hiszpanii, 

który zachwyca wspaniałą 

architekturą, zdobieniami i 

ogrodami. Jednak Granada nie 

zaczyna się i nie kończy na 

Alhambrze. Będąc w mieście można 

zwiedzić starówkę ,arabska 

dzielnica,Albaicin oraz Sacromonte z 

jaskiniami, w których odbywają 

się pokazy flamenco.  


