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JAK NAJLEPIEJ WYKORZYSTAĆ TEN RAPORT?

Przejrzyj szczegółowy opis atrakcji i ich jakość. Możesz skoncentrować się na atrakcjach klasy światowej i bardzo interesujących, 
przy okazji „zahaczając” o atrakcje warte zobaczenia po drodze.

Wybierz te miasta, w których i wokół których jest najwięcej atrakcji, które Cię interesują. Jeśli zabierasz dzieci i/lub chcesz 
popływać w morzu/oceanie, uwzględnij to w wyborze miejsc.

Spójrz na moje sugestie tras w raporcie.

Dostosuj to, co chcesz zobaczyć z czasem, jakim dysponujesz na podróż. Jeśli masz dużo czasu możesz rozważyć odwiedzenie 
sąsiednich regionów lub zostanie dłużej w wybranych miastach/miejscach.

Sprawdź opcje dojazdu na miejsce (porty lotnicze w regionie, do których możesz dolecieć bezpośrednio z miejsca Twego 
zamieszkania, opcje dojazdu koleją i samochodem).

Wyznacz swoją własną trasę zwiedzania. Może to być:
● 1 miejsce pobytu (np. w promieniu 100 km od lotniska) + objazd okolicy
● Kilka miejsc pobytu + objazd atrakcji wokół (start i koniec na tym samym lotnisku)
● Objazd wielu regionów w danym państwie lub sąsiadujących państwach (szczególnie własnym samochodem)

Rezerwuj loty, hotele, przejazdy (samochód z wypożyczalni, kolej, itd.) dla wybranej trasy.
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OPIS OGÓLNY REGIONU - ANDALUZJA

Region położony w południowej Hiszpanii obejmuje dużą część regionu historycznego oraz pasmo górskie Sierra Morena. Ten głównie 
rolniczy region może pochwalić się wspaniale zróżnicowanymi atrakcjami – znajdzie się tutaj coś zarówno dla miłośników dzikiej 
przyrody, jak i imponującej architektury. Perłami Andaluzji jest Sewilla, Granada i Cordoba. Warto wybrać się też do jednego z wielu 
nadmorskich kurortów znajdujących się na wybrzeżu Costa del Sol. Najpopularniejszymi z nich z pewnością są Malaga i Marbella. Na 
uwagę zasługuje również Park Narodowy Sierra Morena z wulkanicznymi skałami i malowniczymi szczytami górskimi. Zwiedzając Andaluzję, 
nie można także pominąć licznych mniejszych miast oraz miasteczek. Znajdziemy w nich m.in. arabskie ruiny zamków i meczetów, perły 
architektury gotyckiej, areny korridy czy niezwykle klimatyczne winiarnie.
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OPIS OGÓLNY REGIONU - ANDALUZJA

Największe lotniska w regionie
● Sewilla, Malaga, Jerez de la Frontera, Granada, Gibraltar (loty do Wielkiej Brytanii)

Dystans do dużych lotnisk międzynarodowych lub z centrum miasta na lotnisko
● Sewilla (centrum miasta) - Sewilla (lotnisko): 9 km
● Malaga (centrum miasta) - Malaga (lotnisko): 14 km

Inne informacje logistyczne
● Do Andaluzji można dostać się samolotem lub pociągiem AVE z Madrytu

Ilość atrakcji turystycznych w regionie według jakości

Najwyższa klasa światowa 17

Bardzo interesujące 9

Warte zobaczenia po drodze (wybrane) 17

Dojazd do regionu
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OPIS OGÓLNY REGIONU - ANDALUZJA

● Ciepłe morze/ocean

Możliwość kąpieli w morzu

● Isla Magica, Sewilla
● Aqualand - park wodny, Torremolinos
● Tivoli World - park rozrywki
● Bahia - park wodny, Algeciras

Parki rozrywki dla dzieci
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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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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
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SZCZEGÓŁOWY OPIS ATRAKCJI I ICH JAKOŚCI

MIASTO / 
OBSZAR

NAZWA 
ATRAKCJI OPIS ATRAKCJI JAKOŚĆ 

ATRAKCJI

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.

warte zobaczenia 
po drodze

Donana 
National 
Park

Wyprawa 
jeepami z El 
Acebuche

Obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Park Narodowy Coto Doñana (Parque Nacional de Coto Doñana) został utworzony w 
1969 r. i jest jednym z największych botanicznych i zoologicznych rezerwatów na bagnach i wydmach w Europie. Zajmuje ponad 75 000 ha ziemi 
będącej schronieniem wielu rzadkich gatunków: rysiów, flamingów, orłów, jeleni i dzikiego bydła.

najwyższa klasa 
światowa

Gibraltar Europa Point i 
Małpia Kryjówka

Najdalej wysunięty na południe skalisty przylądek Europy o strategicznym znaczeniu, w posiadaniu Anglików od 1704 r. Znajduje się tu imponujący 
arabski zamek z VIII w. z tunelami o długości 80 km i nadal funkcjonującym więzieniem. Warta obejrzenia jest Grota św. Michała, będąca w czasie 
II Wojny Światowej szpitalem, a obecnie salą koncertową. Słynne Apes' Den, schronienie małp bezogonowych, jest również warte uwagi.

najwyższa klasa 
światowa

Granada Kaplica 
Królewska

Piękna Gotycka Kaplica Królewska (Capilla Real) służyła jako mauzoleum Królów Katolickich. Spoczywają tu Ferdynand i Izabela oraz ich córka 
Joanna Szalona i jej mąż Filip Piękny. Wspaniała krata zamykająca prezbiterium. W zakrystii zgromadzono wiele skarbów, w tym obrazy (Rogiera 
van Weydena I Batticellego), korony, miecze oraz sztandary.

najwyższa klasa 
światowa

Granada Alhambra Obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Olśniewająca średniowieczna rezydencja arabskich władców Granady z XIV w. 
(Alhambra). Wybitne arcydzieło architektów, którym przyświecał cel stworzenia tu raju na ziemi. Wspaniała sala tronowa (Salon de Embajadores), 
przestronny Dziedziniec Mirtów (Patio de Arrayanes), piękny Dziedziniec Lwów (Patio de los Leones) z 12 marmurowymi rzeźbami lwów 
podtrzymującymi fontannę, a także wielka Sala Królów (Sala de los Reyes) z XIV-wiecznymi malowidłami na skórze zdobiącymi sufit.

najwyższa klasa 
światowa
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SZCZEGÓŁOWY OPIS ATRAKCJI I ICH JAKOŚCI

MIASTO / 
OBSZAR NAZWA ATRAKCJI OPIS ATRAKCJI JAKOŚĆ 

ATRAKCJI

Granada Generalife (letnia 
rezydencja)

Obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Generalife to cudowna letnia rezydencja Nasrydów (1314-1325) usytuowana 
na wzgórzu ponad miastem. Nazwę Generalife można przetłumaczyć jako 'ogród podniosłego raju', co daje wyobrażenie o przepychu 
budowli. Wiele basenów, dziedzińców, urokliwych sal i pięknych ogrodów.

najwyższa klasa 
światowa

Granada Katedra Monumentalna gotycka katedra z barokową fasadą, której budowę rozpoczęto w 1523 r. Posiada okrągłe prezbiterium (Capilla Mayor) z 
XVI-wiecznymi witrażami Męki Pańskiej. Na uwagę zasługuje przepiękna nawa główna ze wspaniale zdobionymi kolumnami korynckimi 
oraz dwie wieże katedry.

bardzo 
interesujące

Granada Albayzin (dzielnica 
arabska)

Obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wspaniała arabska dzielnica (Albaicín), w której odnajdziemy twierdzę, 30 
kościołów, które wcześniej były meczetami, oraz bogato zdobione mauretańskimi dekoracjami wille z ogrodami usadowione wzdłuż 
wąskich, krętych, brukowanych uliczek tworzących istny labirynt. Interesująca arabska łaźnia z XI w. (El Bañuelo) z gwiaździstymi 
otworami w sklepieniu.

najwyższa klasa 
światowa

Ronda Arena Korridy (Plaza de 
Toros)

Jedna z najstarszych i najważniejszych aren korridy w Hiszpanii (Plaza de Toros z 1785 r.). Arena ma 66 metrów średnicy i zachwyca 
swoim symetrycznym wykonaniem. Do dziś jest otwarta dla zwiedzających, jednak korridy odbywają się tu już dość rzadko. W budynku 
znajdziemy też muzeum korridy.

najwyższa klasa 
światowa

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

bardzo 
interesujące

Sierra 
Nevada

Droga z Granady do 
Sol y Nieve

Jedna z najwyżej poprowadzonych w Europie dróg - GR411. Szczyty 14 gór Sierra Nevada wznoszą się na wysokości ponad 3000 m n.p.m. 
Wiele wspaniałych tras i schronisk górskich. Ogromna różnorodność fauny i flory (orły, rzadkie motyle). Sol y Nieve to ośrodek narciarski na 
wysokości 2100 m n.p.m.

najwyższa 
klasa światowa

Baeza Stare miasto Obiekt wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Niewielkie, urocze miasto o nadzwyczaj bogatej renesansowej zabudowie. Szczyt 
rozwoju Baezy przypada na XVI w. Piękna Plaza del Populo z Casa del Populo (1540 r.), fontanna (Fuente de los Leones), renesansowa Katedra 
a także gotycki pałac (Palacio de Jabalquinto) to kilka z licznych zabytków wartych zobaczenia.

bardzo 
interesujące

Costa de 
La Luz

Ogromna liczba miejsc 
do windsurfingu i 
kitesurfingu, na 
przykład Ensenada de 
Bolonia

Idealna do windsurfingu i kitesurfingu; silne wiatry, małe fale; piękna plaża z drobnym piaskiem. bardzo 
interesujące
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SZCZEGÓŁOWY OPIS ATRAKCJI I ICH JAKOŚCI

MIASTO / 
OBSZAR NAZWA ATRAKCJI OPIS ATRAKCJI JAKOŚĆ 

ATRAKCJI

Costa de la 
Luz

Plaże Costa de la Luz to wybrzeże pomiędzy Kadyksem a Tarifą. Plaże są tu surowe, nękane wiatrem oraz oświetlone czystym, mocnym światłem. 
W Tarifie odnajdziemy najlepsze warunki do windsurfingu, a także niezrównane widoki i doskonałe miejsca na spacery brzegiem morza.

warte zobaczenia 
po drodze

Costa del 
Sol

Ogromna liczba miejsc 
do nurkowania, na 
przykład Playa El 
Cañuelo

Czysta woda; część rezerwatu przyrody; bardzo bogate życie wodne. bardzo 
interesujące

Jerez de la 
Frontera

Piwnice z sherry Jerez de la Frontera to stolica sherry. Liczne winiarnie (bodegas) zapraszają do zapoznania się z procesem wytwarzania wina oraz na 
degustacje. Miasto znane jest też z licznych stadnin koni oraz ze znajdującego się tutaj toru Formuły 1. Warto też zwrócić uwagę na 
przepiękny budynek Fasada Colegiata de San Salvador.

bardzo 
interesujące

Jerez de la 
Frontera

Szkoła Jazdy Konnej Znana szkoła jazdy konnej (Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre) prezentuje tresurę koni oraz czwartkowe pokazy jazdy. Szkoła skupia 
się na pracy z końmi andaluzyjskimi. Kultywowane są tu także tradycje związane z kowalstwem i końskimi rzędami.

warte zobaczenia 
po drodze

Ronda Stare miasto i most 
Puente Nuevo

Bardzo malowniczo położone na skale przeciętej wapienną rozpadliną średniowieczne miasto, zdobyte przez chrześcijan w 1485 roku. 
Urokliwe stare miasto z pueblo blanco (oślepiająco białe domy z kratami w oknach), Casa del Rey Moro, Klasztor Santo Domingo, kościół 
Santa Maria la Mayor (przebudowany z XIII-wiecznego meczetu), Minaret San Sebastian, Palacio Mondragon. Puente Nuevo - efektowny 
most zbudowany w 1784 r. nad 100-metrowej głębokości wąwozem.

bardzo 
interesujące
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SZCZEGÓŁOWY OPIS ATRAKCJI I ICH JAKOŚCI

MIASTO / 
OBSZAR

NAZWA 
ATRAKCJI OPIS ATRAKCJI JAKOŚĆ 

ATRAKCJI

Ubeda Stare miasto Obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To miasto jest perłą hiszpańskiego renesansu. Odnajdziemy tu wiele wspaniałych 
pałaców (Palacio de las Cadenas, Palacio de los Cobos i Capilla del Salvador), placy (Plaza de Vazquez de Molina, Plaza de Santa Lucia) oraz 
świątyń (Basílica de Santa María de los Reales Alcázares, San Pablo).

bardzo 
interesujące

Almeria Zamek i stare 
miasto

Będący największą arabską twierdzą w Hiszpanii (25 000 m) zamek (Alcazaba) budowany w obrębie obwarowań miasta powstawał od 955 roku. 
Na terenie twierdzy Torre del Homenaje znajduje się kaplica w stylu mudejar i ogrody. Poniżej stara dzielnica Cyganów i rybaków (La Chanca). Na 
terenie starego miasta znajduje się katedra przypominająca fortecę, Tempo San Juan z pozostałościami meczetu z X w. oraz neogotycki ratusz 
(1899 r.).

warte 
zobaczenia po 
drodze

Arcos de la 
Frontera

Białe miasto z 
gotyckimi, 
renesansowymi i 
barokowymi 
zabytkami

Białe miasto (pueblo blanco) - bielone, zgodnie z arabskim zwyczajem, ściany domów z labiryntem ulic prowadzących do ruin zamku. W centrum 
piękna Plaza de Espańa, masywny gotycki kościół San Pedro z barokowym portalem a także Placio del Mayorazgo z imponującą renesansową 
fasadą.

warte 
zobaczenia po 
drodze

Cabo de 
Gata

Park Narodowy Park Narodowy (Parque Natural de Cabo de Gata) z wulkanicznymi skałami, piaszczystymi wydmami, zasolonymi nizinami, małymi zatoczkami, 
latarnią morską, a także pasem morza o szerokości 2 km (liczne okazy morskiej fauny i flory). Występuje tu około 170 gatunków ptaków (flamingi, 
szablodzioby, sępy płowe).

warte 
zobaczenia po 
drodze
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Carmona Zamek 
Almodovar

Zamek Almodóvar del Río – arabski zamek z 760 r. wzniesiony na miejscu rzymskiego fortu. W średniowieczu przeszedł kilka rekonstrukcji, ale 
zachował swój arabski charakter. Jego strategiczne położenie sprawiło, że stał się jednym z głównych chrześcijan w czasie XIII-wiecznej 
rekonkwisty półwyspu Iberyjskiego.

warte 
zobaczenia po 
drodze

Carmona Stare miasto i 
rzymskie 
cmentarzysko

Stare miasto otoczone arabskimi murami z majestatyczną Puerta de Sevilla, dostojnym Plaza de San Fernando, gotyckim kościołem Santa Maria la 
Mayor (jego patio jest pozostałością meczetu), kościołem San Pedro (1770 - 1777) z ośmioboczną Capilla Sacramental i imponującą wieżą. 
Rzymskie cmentarzysko (Necropolis Romana) składające się z 900 grobowców. Nad miastem górują ruiny pałacu Piotra I Okrutnego (Alcazal del 
Rey Pedro).

warte 
zobaczenia po 
drodze

Guadix Jaskinie i 
jaskinia-muzeum

Dzielnica troglodytów z 2000 jaskiń (Casas Cueva), które były zamieszkane przez setki lat. Rozsiane po okolicy wspaniale zachowane jaskinie 
układają się w ciekawą trasę spacerową. Warte obejrzenia jest muzeum w jaskini (Cueva Museo) prezentujące życie ludzi pod ziemią.

warte 
zobaczenia po 
drodze

Jaen Stare miasto Dawna arabska twierdza położona na wysokim wzgórzu. Wiele z budowli zaprojektował Andreas de Vandelvila. Monumentalna, dwuwieżowa 
katedra z 1546 r, renesansowy Palacio de Villardompardo, Capilla de San Andreas z ozdobną pozłacaną kratą a także Banos Arabes XI-wieczna 
łaźnia arabska.

warte 
zobaczenia po 
drodze

Málaga Zamek i centrum 
miasta

Pełne zabytków z różnych okresów historycznych duże miasto portowe. Imponująca katedra (La Manquita), w której można odnaleźć różne style 
(1528 do końca XVIII w.), wypełnione sztukateriami sanktuarium Nostra Senora de la Victoria, pałac emirów (VIII-XI w.) z imponującą kolekcją 
fenickich, rzymskich i arabskich wyrobów (Museo Arqueologico), średniowieczny arabski zamek (Castillo de Gibralfaro). Rozległy zamek (Alcazaba) 
budowany w obrębie obwarowań arabskiego miasta stojący na rzymskich murach.

warte 
zobaczenia po 
drodze
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Marbella Muzeum de 
Grabado 
Contemporaneo

W Museo del Grabado Español Contemporáneo możemy podziwiać prace Picasso. W okolicy znajduje się także bardzo ładny kościół z przełomu 
XVI i XVII w. – Nuestra Señora de la Encarnación.

warte 
zobaczenia po 
drodze

Marbella Plaże i Przystań 
Puerto Banus

Ekskluzywny kurort nadmorski, często odwiedzany przez rodziny królewskie. Charakteryzuje się okazałą przystanią Puerto Banus oraz pięknymi 
plażami (Victor's, Cabopino, Don Carlos, Babaloo i Las Dunas). Znajdziemy tu doskonale rozwiniętą infrastrukturę turystyczną, a także będziemy 
mogli cieszyć się doskonałym klimatem.

warte 
zobaczenia po 
drodze

Medina 
Azahara

Ruiny rezydencji 
kalifa Abd 
ar-Rahman III

Owiana legendą podmiejska rezydencja kalifa Abd ar-Rahmana III powstała w latach 936-956. Dekoracje w 400 komnatach zostały wykonane z 
alabastru, hebanu, jaspisu i marmuru. Niestety został splądrowany przez Berberów w 1010 r. i obecnie jest restaurowany.

warte 
zobaczenia po 
drodze

Nerja Jaskinia de Nerja Na wschód od miasta Nerja znajdują się przestronne jaskinie (Cuevas de Nerja) zdobione malowidłami sprzed około 20 000 lat. W jednej z nich 
organizowane są koncerty na kilkaset osób. Na uwagę zasługują przepięknie podświetlone imponujące stalaktyty.

warte 
zobaczenia po 
drodze
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MAPA POGLĄDOWA REGIONU

      Andaluzja jest zlokalizowana w południowo-zachodniej Hiszpanii.

 © Copyrights: WK Profit Consulting Witold Kowalski  |  Spain with Regions - Multicolor by FreeVectorMaps.com                                                                                                                                                                                                 18

⧫ Sevilla

⧫ Jerez ⧫ Ronda

⧫ Cordoba

⧫ Granada

⧫ Málaga

⧫ Gibraltar

⧫ Marbella

⧫ Jaen

ANDALUZJA

ALGARVE

LIZBONA I 
OKOLICE

⧫ Ubeda/Baeza

⧫ PN de
Donana

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


PROPOZYCJE TRAS W REGIONIE

 © Copyrights: WK Profit Consulting Witold Kowalski                                                                                                                                                                                                 19

Trasa 1
Przylot do Sewilli – Wynajęcie samochodu na lotnisku – Przejazd i zwiedzanie Sewilli – Przejazd i zwiedzanie okolic Jerez, 
Parku Narodowego Donana i Costa de la Luz – Przejazd i zwiedzanie Gibraltaru – Wycieczka do Rondy – Wycieczka do 
Córdoby – Wylot z Sevilli.

Trasa 2
Przylot do Malagi – Wynajęcie samochodu na lotnisku – Zwiedzanie Malagi – Przejazd i zwiedzanie okolic Marbella i Costa del 
Sol – Zwiedzanie Gibraltaru – Wycieczka do Granady – Wycieczka do Rondy – Wycieczka do Garganta del Chorro – Wylot z 
Malagi.

Trasa 3
Przylot do Madrytu – Pociąg AVE z Madrytu do Cordoby – Wynajęcie samochodu na stacji Córdoba – Zwiedzanie miasta – 
przejazd i zwiedzanie Sewilli – Przejazd i zwiedzanie okolic Jerez, Parku Narodowego Donana i Costa de la Luz – Przejazd i 
zwiedzanie Gibraltaru – Powrót do Córdoby – Pociąg AVE do Madrytu – Zwiedzanie Madrytu – Wylot z Madrytu.



ŻYCZĘ CI INSPIRUJĄCEJ PODRÓŻY!
Jeśli chcesz, abym pomógł Ci zaplanować szczegółową trasę Twojej podróży, 
skontaktuj się ze mną mailowo: shop@wktravel.eu.

Oferta specjalna: Zamów trasę podróży szytą na Twoją miarę w ciągu 10 dni od 
zakupu tego raportu, a otrzymasz rabat w wysokości 10% od wartości 
uzgodnionego zakresu mojej usługi.

www.wktravel.eu
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