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Moje Wakacje spędzę w Hiszpani. 
Konkretnie w mieście Malaga.
Odbędą się one w lipcu i będą 
trwały 5 dni



Malaga jest to miasto 
w południowej Hiszpani. Znajduje się 
one nad Morzem Śródziemnym oraz 
u podnóża gór Betyckich.



Klimat



Nie bez powodu Malaga jest stolicą wybrzeża słońca, które świeci w tym regionie 
średnio
320 dni w roku. Z kolei jej łagodny mikroklimat zawdzięcza górą, które chronią ją 
przed falami gorącego i mroźnego powietrzna znad kontynentu. Jej specyficzne 
położenie sprawia,
że w Maladze występuję ciekawe zjawisko atmosferyczne, zwane Terrral - czyli 
gorącego wiatru, który może osiągać temperatury powyżej 39º stopni. Jak sama 
nazwa wskazuje, wiatr ten pochodzi z ziemi, czyli z północy i północnego zachodu i 
jest ściśle związany z tzw.
Efektem Foehna, który polega na tym, że gdy masa powietrza napotyka przeszkodę 
na swojej drodze, taką jak górsa, powietrze musi się podnieść. Gdy opada powoduje 
to, że powietrze traci wilgoć i jest bardziej suche, dzięki czemu temperatura 
powietrza wzrasta.

W Maladze panuje klimat typowo Śródziemnomorski, z gorącym latem i delikatną 
zimą.
Pierwsze miesiące roku bywają deszczowe, by następnie od kwietnia do listopada 
cieszyć się pełnią słońca.



Roślinność



Pierwszym przykładem unikatowego miejsca w Maladze z bujną roślinnością jest 
utworzony pod koniec XIXw. na terenach odzyskanych z morza - Paseo del 
Parque. Teren od początku został zaprojektowany jako park śródziemnomorski z 
wieloma gatunkami tropikalnymi i subtropikalnymi, co czyni go jednym z 
najważniejszych parków publicznych w Europie pod względem egzotycznej flory. 
Można tu znaleźć ponad 2tys. gatunków roślin z 5 kontynentów, m.in. bambusy, 
wiele rodzajów plam, draceny smocze.

Kolejnym miejscem jest Ogród Botaniczny Jardín Botánico - Histórico La
Concepción. Wiejska posiadłość Finca de la Concepción jest jednym z 
najpiękniejszych i najważniejszych tropikalnych i subtropikalnych ogrodów Hiszpanii 
oraz jednym z najbardziej cenionych w całej Europie. Utworzona została ok.1855 r. 
przez markiza Casa Loring, kilka lat później rozbudowany przez drugich 
właścicieli rodzinę Echevarría.Cała posiadłość mieści się na powierzchni 23 hektarów, 
w tym 3 hektary są uznane za ogród historyczny, który tworzą fontanny i 
wodospady w połączeniu z pięknym wyborem subtropikalnych roślin z całego 
świata. Znajduje się tutaj ponad 25 000 roślin należących do około 2000 różnych 
gatunków, z czego 90 to palmy, 200 to rośliny rodzime, a pozostałe tropikalne i 
subtropikalne.

http://www.mymalaga.pl/jardin-botanico-historico-la-concepcion


Kuchnia



Kuchnia hiszpańska to jedna z europejskich kuchni, której 
sekretem jest połączenie stylu śródziemnomorskiego i typowo 
pasterskiego. Sztuka kulinarna Hiszpanii łączy w sobie 
naleciałości meksykańskie, arabskie, angielskie i francuskie.



Na Malagę lecę w celu wypoczynku ale również mam w planach 
zwiedzenie tego wspaniałego miasta

Nie zabraknie również 
kąpieli w Morzu 
Śródziemnym !



Dzień 1



Plan Dotarcia



1.Dojechanie na lotnisko w Gdańsku o nazwie Lecha Wałęsy
2.Wsiąście do samolotu.
3.Wylądowanie w porcie na lotnisku Malaga Pablo Ruiz Picasso.
4.Udanie się do pobliskiego hotelu Vincci Malaga
5.Zakwaterowanie się

Hotel Vincci
Malaga



Dzień 2



Drugi dzień spędzę na plaży Playa de 
La Malagueta.

Udam się również na obiad do pobliskiej
restauracji Chiringuito Sicsu

Kilka dań w ich wykonaniu



Dzień 3



Czas na zwiedzanie !



3 dnia mam w planach zwiedzić następujące 
miejsca :

- Katedra Wcielenia (Santa Iglesia Catedral Basílica de 
la Encarnación)
- Muzeum Picassa
- Muzeum Carmen Thyssen



Katedra Wcielenia 
(Santa Iglesia Catedral Basílica de l
a Encarnación)



Symbol Malagi, który widać z wielu punktów w mieście, ogromna katedra 
budowana przez dwieście lat. W środku przestronna, pokryta pięknymi obrazami, 
można też wejść na wieżę katedry i podziwiać widok na Malagę. Można również 
usiąść w jednej z knajpek na Plaza del Obispo, podziwiać cudnie oświetloną 
Katedrę, jeść hiszpańskie przysmaki .



Muzeum Picassa



Najsłynniejszym mieszkańcem Malagi jest urodzony tu Pablo Picasso. W tym 
muzeum można podziwiać twórczość z całego jego życia, od najwcześniejszych lat. 
Mogą się jednak nieco rozczarować ci, którzy kojarzą jedynie najbardziej znane 
obrazy Pabla, bo nie ma tu dzieł powszechnie kojarzonych.
Kawałek dalej, przy Plaza de la Merced jest też dom narodzin Picassa – to malutkie 
muzeum oferujące raczej wgląd w życie rodzinne słynnego malarza/rzeźbiarza.



Muzeum Carmen 
Thyssen



Muzeum sztuki hiszpańskiej, a przede wszystkim 
andaluzyjskiej. Ciekawostką jest fakt, że Hiszpania miała 
romantyczny wizerunek państwa walk byków i flamenco jeszcze 
w XVIII wieku, i już wtedy przyjeżdżali tu turyści z Anglii szukając 
właśnie tych doświadczeń.
Muzeum nie jest wielkie, i oczywiście ciekawe tylko jeśli lubicie 
podziwiać hiszpańską sztukę :) Piszę o nim jednak również 
dlatego, że jest w bardzo fajnej okolicy, pełnej niewielkich 
sklepików z lokalnym rękodziełem. To taka Malaga 
nowocześniejsza, rozwijająca się, a jednocześnie nawiązująca do 
tradycji.
Po drodze można wpaść do La Recova, knajpki z bardzo tanim, 
domowym jedzeniem, a jednocześnie sklepiku z andaluzyjskim 
rękodziełem. 100% produktów w La Recova jest zrobiona w 
Hiszpanii, a ceny są bardzo przystępne.



Dzień 4



4 dnia wakacji udam się na zwiedzenie Alcazaba de 
Málaga. Również mam w planach udać się na 
zakupy.



Alcazaba de Málaga



Stary zamek obronny Maurów pochodzący jeszcze z XI wieku, 
zbudowany w miejscu byłego rzymskiego bastionu. Kiedyś Alcazaba
opierał się jednemu z najdłużej prowadzonych oblężeń w historii 
rekonkwisty, dziś to najlepiej zachowana średniowieczna cytadela 
islamska. Można w niej podziwiać oryginalne mury, wieże obronne, ale 
też wewnętrzny ogród. U stóp Alcazaba znajdują się też ruiny teatru 
rzymskiego – jedynej rzymskiej budowli pozostałej w Maladze, odkrytej 
dopiero w latach 50. XX wieku.



Zakupy



Odwiedzę następujące 
Centra Handlowe:



Mercado Central de Atarazanas

Larios Centro

GravuAra Taller de 
Grabado



Dzień 5
Dzień Powrotu!



Plan Powrotu !



1.Opuszczenie hotelu
2.Udanie się na lotnisko
3.Lot samolotem
4.Wysiąście z samolotu na lotnisku w Gdańsku.



KONIEC !!!
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