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Malaga

Malaga jest jednym z największych miast Hiszpanii, nazywana 
rajskim południowym miastem i stolicą wybrzeża Costa del Sol. 
Malaga jest również nazywana miastem Pabla Picassa. Podczas 
naszego pobytu w tym mieście mogliśmy zobaczyć najważniejsze 
atrakcje turystyczne oraz skorzystać z uroków chyba najbardziej 
znanej plaży w Maladze - Playa de la Malagueta.



Rzymski Amfiteatr w Maladze

Teatr Rzymski jest zlokalizowany w centrum Malagi, jest głównym 
i najlepiej zachowanym starożytnym zabytkiem w mieście. Ruiny 
teatru rzymskiego w Maladze to jedna z głównych atrakcji 
turystycznych miasta. Został on zbudowany w I wieku p.n.e. 
podczas panowania cesarza Augusta. Na pierwsze ślady teatru 
rzymskiego natrafiono przypadkiem w 1951 roku.





Klimat w Maladze

Hiszpania ogólnie cieszy się klimatem umiarkowanym, Andaluzja, a 
w szczególności Malaga, ma klimat śródziemnomorski, podobny do 
klimatu sąsiedniego Maroka. Wszystkie pory roku są przyjemne, a 
temperatury pozostają łagodne lub ciepłe przez cały rok.



Pablo Picasso

W Maladze urodził się słynny malarz i artysta Pablo Picasso. Artysta 
urodził się 25 października 1881 roku w jednym z domów przy Plaza 
de la Merced i spędził tam pierwsze lata życia. Dziś w jego 
rodzinnym domu działa muzeum poświęcone życiu artysty (Museo
Casa Natal de Picasso).



Calle Marqués de Larios

Najbardziej reprezentacyjną ulicą Malagi 
jest Calle Marqués de Larios. Calle Larios jest całkowicie wyłączona 
z ruchu drogowego i służy wyłącznie pieszym. W XIX wiecznych 
kamienicach znajdują się butiki i sklepy z najbardziej popularnymi 
markami odzieżowymi. Są tu oddziały banków, apteka, sklepy 
z kosmetykami oraz wiele restauracji i kawiarni.



Katedra w Maladze

Jednym z najważniejszych zabytków 
Malagi jest katedra. Świątynia powstawała 
przez około 200 lat, a jej budowa 
rozpoczęła się kilkadziesiąt lat po 
zdobyciu miasta przez siły chrześcijańskie.



Muello Uno

Muello Uno czyli część portu o nazwie, która 
została zostła przystosowana do ruchu pieszego. To właśnie tu 
przypływają statki turystyczne i stąd ruszają krótkie rejsy 
wycieczkowe.





Kaplica

Jedynym zabytkiem przy Paseo del Muelle Uno jest mała kaplica 
służąca w przeszłości marynarzom i ich rodzinom.



La Farola De Málaga

Latarnia morska



La Malagueta

Jest to najbardziej znana i najważniejsza plaża w Maladze. Wzdłuż 
plaży La Malagueta powstało wiele nowoczesnych budynków, hoteli 
oraz restauracji.




