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OPIS OGÓLNY ZWIEDZANIA SEVILLI I CORDOBY 

Sewilla i Cordoba to prawdziwe perły Andaluzji. Na zwiedzanie całego regionu trzeba przeznaczyć 10-14 dni, ale wykorzystanie szybkiej kolei 
Ave z Madrytu pozwala zwiedzić oba miasta w 4 dni. Sam przejazd pociągem AVE to ciekawe doświadczenie. Sevilla to jedno z 
najpiękniejszych miast świata. To mieszanka kultury chrześcijańskiej, arabskiej i żydowskiej, co widać tak w architekturze, sztuce, jak i w 
zwyczajach.  To także stolica flamenco, które można podziwiać na żywo na specjalnych spektaklach w starym centrum miasta. Cordoba jest 
mniejsza niż Sevilla, ale równie piękna. Oprócz wspaniałej spuścizny po czasach arabskich, są tam nawet pozostałości po starożytnych 
Rzymianach. Większość zagranicznych turystów nie znosi korridy, ale jest to część kultury tego regionu. Jeśli nie chcesz obejrzeć tego spektaklu 
na żywo, warto zwiedzić muzea korridy w obu miastach, aby lepiej zrozumieć ten hiszpański zwyczaj. Lokalne jedzenie w barach tapas 
popijane winem oraz lokalnym trunkiem-jerez jest absolutnie niezrównane. W obu miastach można podziwiać drzewa pomarańczy rosnące na 
ulicach. Lata są tu bardzo upalne. Warto rozważyć odwiedzenie tych miast poza sezonem, nawet w lutym, kiedy dojrzałe pomarańcze nadal 
wiszą na drzewach. W odróżnieniu od większości moich gotowych tras, ta podróż nie wymaga wynajęcia samochodu.  
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MAPA POGLĄDOWA TRASY WYCIECZKI 

      Przylot do Madrytu > Pociąg AVE do Cordoby > AVE do Sewilli > Pociąg AVE Sevilla - Madryt > Wylot z Madrytu 
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⧫ Sevilla 

⧫ Jerez ⧫ Ronda 

⧫ Cordoba 

⧫ Granada 

⧫ Málaga 

⧫ Gibraltar 

⧫ Marbella 

⧫ Jaen 

ANDALUZJA 

ALGARVE 

LIZBONA I 

OKOLICE 

⧫ Ubeda/Baeza 

⧫ PN de 

Donana 

⧫ Madryt 

http://www.freevectormaps.com/spain/ES-EPS-02-0003?ref=atr
http://www.freevectormaps.com/spain/ES-EPS-02-0003?ref=atr
http://www.freevectormaps.com/spain/ES-EPS-02-0003?ref=atr
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http://www.freevectormaps.com/?ref=atr


SZCZEGÓŁY TRASY PODRÓŻY 

     DZIEŃ 1 
 

● Lądowanie samolotem z Polski na lotnisku w Madrycie (jak najwcześniejszym), transfer na stację kolejową Madryt Atocha  
● Przejazd pociągiem AVE do Cordoby (1.42 godz), wieczorne zwiedzanie Cordoby i nocleg 

 
    DZIEŃ 2 

 
● Zwiedzanie Cordoby 
● Przejazd pociagiem wieczornym AVE do Sevilli (1 godz), zwiedzanie wieczorne i nocleg Sevilli  
 
DZIEŃ 3 
 
● Zwiedzanie Sevilli  
● Nocleg w Sevilli 

 
    DZIEŃ 4 

 
● Poranek w Sevilli, przejazd poranny pociągiem AVE z Sevilli do Madryt Atocha (2,45 godz)  
● Krótkie zwiedzanie Madrytu (jeśli czas pozwala – np. Museo del Prado i Park Retiro) 
● Transfer stacja kolejowa Madryt Atocha – lotnisko Madryt Barajas 
● Wylot do Polski (godziny popołudniowe) 

 

 © Copyrights: WK Profit Consulting Witold Kowalski                                                                                                                                                                                                 4 



DODATKOWE OPCJE DO TRASY PODRÓŻY 
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Wynajęcie samochodu w Cordobie – zwiedzenie Ubedy, Baezy, Jaen, Granada – dodatkowe  
2-3 dni 
 
Wynajęcie samochodu w Sevilli – zwiedzenie Jerez i Cadiz – dodatkowy 1 dzień 
 
 
 
 
                                    



DOJAZD DO POCZĄTKU TRASY 
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Międzynarodowy port lotniczy Madryt Barajas 
 
Adres: 
Av de la Hispanidad, s/n, 28042 Madrid, Hiszpania 
 
• 1 lot  PLL LOT dziennie 
 

• Połączenia tanich linii lotniczych: Ryanair  
 

 



GALERIA ZDJĘĆ 

Rzymski most w Córdoba Gotycka katedra w Sewilli Sewilla nocą 

Widok z wieży katedry La Giralda w 
Sewilli 

Sewilla to jedno z niewielu miast, gdzie 
pomarańcze rosną na ulicy 

Ogród przy rezydencji Reales 
Alcazares w Sewilli 
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GALERIA ZDJĘĆ 

Zamek Almodovar pomiędzy 
Córdobą a Sewillą 

La Giralda z Ogrodu Pomarańczy Baeza 

Pomarańcze w Córdobie Białe Miasteczko w Andaluzji Katedra w Jaen 
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                                       HOTELE 4* W CORDOBIE 

Hotel Las Casas de la Juderia, Cordoba 

 
 
4 gwiazdki 
Adres: Calle Tomas Conde, 1014004 Cordoba     
email: reservas@lascasasdelajuderiadecordoba.com 

www: https://www.lascasasdelajuderiadecordoba.com/en/history.html 
Lokalizacja: 200 m od Katedry-Meczetu w sercu starego miasta 

Opis: Butikowy hotel położony w dawnej dzielnicy żydowskiej. Każdy z pokoi jest unikalny, gdyż 

w dawnych czasach było to 5 niezależnych domów. Wspaniały wystrój wnętrz. Pozostałości po 

starożytnych Rzymianach na stanowisku archeologicznym wewnątrz budynku. Bardzo wysokie 

noty u gości hotelowych.  
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H10 Palacio Colomera 

4 gwiazdki 
Adres: Plaza de las Tendillas, 3, 14002-Córdoba, Cordova 

Email: h10.palacio.colomera@h10hotels.com 
www: https://www.h10hotels.com/en/cordova-hotels/h10-palacio-colomera 
Lokalizacja: 700 m od Katedry-Meczetu na Starym Mieście 
Opis: Hotel w domu z początku XX wieku, eleganckimi pokojami i barem na dachu z 
widokiem starej Kordoby. Bardzo wysokie oceny od gości hotelowych. Wspaniałe miejsce 
wypadowe do zwiedzania starej Kordoby. 
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SZCZEGÓŁOWY OPIS ATRAKCJI I ICH JAKOŚCI 
MIASTO / 
OBSZAR 

NAZWA 
ATRAKCJI 

OPIS ATRAKCJI 
JAKOŚĆ 
ATRAKCJI 

Córdoba Flamenco W pobliżu Alcazar de los Reyes Cristianos jest wiele restauracji z zapierającymi dech w piersiach pokazami flamenco. Najlepszym sposobem na 

nauczenie się tańca jest ćwiczenie pod okiem jednego z lokalnych mistrzów. Uczestnicząc w porywającym tańcu łatwo poczuć prawdziwego 

hiszpańskiego ducha. 

najwyższa klasa 

światowa 

Córdoba Meczet Obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Potężne mury Wielkiego Meczetu (Mezquita) zaczęto budować w 785 r. Stał się on 

jedną z największych i najwspanialszych świątyń na świecie. W sali modłów znajduje się 850 kolumn z grafitu, jaspisu i marmuru, które dzielą ją na 

19 naw. Przepiękna mihrab (nisza wskazująca kierunek Mekki) oraz maksura (loża wydzielona dla władcy) datowane są na około 961 r. 

Dziedziniec (Patio de los Naranjos) porastają drzewa pomarańczowe. W środku meczetu znajduje się katedra wybudowana w XVI w. przez 

chrześcijan. 

najwyższa klasa 

światowa 

Córdoba Centrum 

historyczne 

Obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Urocze stare miasto Córdoby ukazuje jego piękno z czasów, kiedy było jednym z 

największych miast zachodniego świata. Rzymski most prowadzi do XIV-wiecznej Torre de la Calahorra, z muzeum ukazującym Córdobę z X 

wieku. Uroczy Plaza de los Capuchinos z kamienną kalwarią otoczoną żeliwnymi latarniami. Jedna z dwóch zachowanych w Hiszpanii synagog (z 

1315 roku). 

najwyższa klasa 

światowa 

Córdoba Muzeum korridy W słynnym muzeum korridy (Museo Taurino) można poczuć atmosferę widowiska, a także zobaczyć kopię nagrobka legendarnego matadora 

Manolete i wyprawioną skórę byka Islero, który zabił go w 1947 r. 

najwyższa klasa 

światowa 

Córdoba Arabski pałac Obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Arabski pałac-twierdza z 1328 r. (Alcazar de los Reyes Cristianos) należący do Alfonsa 

XI, pięknie otoczony tarasami wodnymi i fontannami. W zamku mieściła się niegdyś siedziba hiszpańskiej inkwizycji. Na uwagę zasługują dwie 

wieże zamku – Wieża lwów oraz Wieża Hołdu. 

warte zobaczenia 

po drodze 

Córdoba Most rzymski Obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Rzymski most (Puente Romano) na rzece Gwadalkiwir łączy stare miasto z XVI-

wieczną Torre de la Calahorra. Wielokrotnie był przebudowywany, ale zachowały się jego fundamenty z czasów Oktawiana Augusta. 

Bardzo 

interesujace 
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                                                HOTELE 4* W SEVILLI 

Hotel Casas de la Juderia, Sevilla 
 
4 gwiazdki 
Adres: Calle Santa María la Blanca, 5 41004 Sevilla  
email: Kontakt przez formularz kontaktowy na www  lub tel. (+34) 954 415 150 

www: https://www.lascasasdelajuderiasevilla.com/en/hotel.html 
Lokalizacja: kilka minut drogi do Katedry z La Giralda 

Opis: Wyjątkowy hotel składający się z 27 tradycyjnych domów w dawnej dzielnicy 

żydowskiej.134 pokoje, 40 patio z labiryntem przejść i korytarzy, które dają wyobrażenie życia w 

tym miejscu setki lat temu. To znacznie więcej niż zwykłe miejsce noclegowe. 
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Dona Maria Hotel 
 

4 gwiazdki 
Adres: Calle Don Remondo, 19 - 41004, Seville  

email: reservas@hdmaria.com 
www: https://en.hdmaria.com/contact/  
Lokalizacja: Hotel położony w bezpośrednim sąsiedztwie La Giraldy 

Opis: Trudno wyobrazić sobie lepszą lokalizację w Sevilli. Dodatkową zaletą tego 

historycznego hotelu jest basen z widokiem na katedrę z La Giraldą. Po zwiedzaniu w 

upalnym dniu, odpoczynek nad basenem z drinkiem w dłoni jest naprawdę relaksujący.   

 
 
 
  

https://www.lascasasdelajuderiasevilla.com/en/hotel.html
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https://www.pousadas.pt/en/hotel/pousada-obidos


SZCZEGÓŁOWY OPIS ATRAKCJI I ICH JAKOŚCI 

MIASTO / 
OBSZAR 

NAZWA ATRAKCJI OPIS ATRAKCJI 
JAKOŚĆ 
ATRAKCJI 

Sewilla Katedra z dzwonnicą 

w Santa Cruz 

Obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ta unikalna gotycka katedra powstała na miejscu wielkiego meczetu Almohadów 

(XII w.), a jej dzwonnica, La Giralda oraz Patio de los Naranjos są właśnie pozostałościami muzułmańskiej świątyni. Jest jednym z 

największych kościołów na świecie. Prezbiterium (Capilla Mayor) z przytłaczającym pozłacanym retabulum jest zamknięte misterną, kutą kratą 

(1518 - 1532). Spoczywa tu Krzysztof Kolumb, a jego monumentalny nagrobek sprawia niesamowite wrażenie. 

najwyższa klasa 

światowa 

Sewilla Flamenco w Santa 

Cruz 

Światowej sławy wykonawcy flamenco występują w licznych klubach (tablos) w dzielnicy Santa Cruz w Sewilli. Flamenco to nie ty lko taniec, to 

pełen ekspresji wyraz radości życia i smutków. Na scenie są co najmniej 4 osoby, w tym jedna wyklaskująca rytm. 

najwyższa klasa 

światowa 

Sewilla Rezydencja 

królewska w Santa 

Cruz 

Obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Reales Alcazares jest wspaniałą XII-wieczną rezydencją katolickiego króla Piotra I 

Okrutnego oraz jego kochanki Marii de Padilla. Stworzono tu arcydzieło z dziedzińcami i salami w stylu mudejar. Jest tu również niezwykła 

Casa de la Contratacion (1503 r.) ufundowana przez Izabelę I Katolicką, gdzie żegnała ona żeglarzy wyruszających do Nowego Św iata. 

Ogrody rezydencji obfitują w liczne tarasy i piękne fontanny. Alcazar jest od ponad 700 lat rezydencją królów Hiszpanii. 

najwyższa klasa 

światowa 

Sewilla Archiwum Indii w 

Santa Cruz 

Obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. We wspaniałym renesansowym gmachu dawnej giełdy kupieckiej (La Lonja) z lat 

1583-1598 mieszczą się zbiory archiwum Indii (Archivo de Indias), które dokumentują doniosłą rolę Sewilli w kolonizacji i eksploracji Nowego 

Świata. Są tu m. in. listy Kolumba, Cortesa, Cervantesa oraz Filipa II. 

najwyższa klasa 

światowa 

Sewilla Szpital Wielebnych 

Kapłanów 

Piękny barokowy Szpital Wielebnych Kapłanów (Hospital de los Venerables Sacerdotes) może się pochwalić wieloma obrazami, freskami 

Juana de Valdés Leal, ściennymi malowidłami oraz rzeźbami (Św. Piotr i Św. Ferdynand dłuta Pedra Roldana). Przepych budynku przyprawia 

o zawroty głowy, a każda wizyta w nim pozwala na odkrycie nowych wspaniałych detali. 

warte zobaczenia 

po drodze 
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SZCZEGÓŁOWY OPIS ATRAKCJI I ICH JAKOŚCI 

MIASTO / 
OBSZAR 

NAZWA ATRAKCJI OPIS ATRAKCJI 
JAKOŚĆ 
ATRAKCJI 

Sewilla Park Księżniczki Marii 

Luizy i Plac Hiszpański 

Wspaniały Park Księżniczki Marii Luizy (Parque Maria Luisa) gościł pawilony Wystawy Iberoamerykańskiej w 1929 r. Znajdujący się tu wśród 

zieleni Plac Hiszpański (Plaza de Espania) zdobią mapy regionów i historyczne sceny ułożone z azulejos (słynne hiszpańskie płytki ceramiczne). 

bardzo 

interesujące 

Sewilla Wieża Torre de Oro Dwunastoboczna arabska wieża z 1220 roku będąca częścią fortyfikacji alkazaru, której zadaniem było strzeżenie portu. Złoto w jej nazwie 

może odnosić się do pozłacanych azulejos, które niegdyś okrywały jej mury, bądź też do składowanych tutaj bogactw z Nowego Św iata. 

Później pełniła rolę kaplicy, więzienia i prochowni. Obecnie znajduje się tu muzeum morskie (Museo Maritimo). 

bardzo 

interesujące 

Sewilla Walki byków na Plaza 

de Toros de la 

Maestranza, muzeum 

korridy 

Najwspanialsza i jedna z najstarszych w Hiszpanii aren korridy (1761 - 1881) to Plaza de Toros de la Maestranza. Może ona pomieścić 12 500 

osób. Znajduje się tu kaplica, w której matadorzy modlą się o zwycięstwo, a także stajnie. W muzeum historii korridy znajdują się liczne afisze, 

portrety, kostiumy, a także purpurowa kapa malowana przez Pabla Picassa. 

najwyższa 

klasa światowa 
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ŻYCZĘ CI INSPIRUJĄCEJ PODRÓŻY! 

Dodatkowe informacje o Andaluzji i opcjach jej zwiedzania znajdziesz w darmowym 
Raporcie Andaluzja, Hiszpania pod poniższym linkiem: 
https://www.wktravel.eu/europa/hiszpania/andaluzja 
 

www.wktravel.eu 
© Copyrights: WK Profit Consulting Witold Kowalski @wkinspirations #wktravelinspirations 
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