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Przewodniki Michelin
100 lat tradycji!

Przewodniki Michelin to doskonała inspiracja dla tych
wszystkich, którzy pragną odkrywać kulturalne i naturalne dziedzictwo świata. To kulinarna i turystyczna biesiada, najpiękniejsze trasy, najwygodniejsze hotele.
To ponad 150 tytułów przedstawiających największe
atrakcje – na świecie, w Europie i we Francji.
Pierwszy przewodnik Michelin ukazał się ponad
sto lat temu. Kiedy na przełomie XIX i XX wieku
na francuskich drogach pojawiły
się pierwsze „automobile” André
Michelin założył we Francji sieć biur informacji podróżniczej, które wskazywały najlepsze
trasy i miejsca warte odwiedzenia, doradzały, gdzie przenocować lub zatrzymać się na obiad. W 1900 r., czyli niecały rok po pierwszym samochodowym rajdzie dookoła
Francji, Michelin dokonuje przełomu wydając pierwszy
przewodnik w czerwonej okładce, w którym podróżujący
mogli znaleźć wiele cennych wskazówek. W 1926 roku,
dział turystyczny Michelin przedstawił pierwszy przewodnik regionalny, w którym zgrupowano najbardziej
poszukiwane trasy i atrakcje turystyczne. Ciekawostki
poszeregowano według systemu gwiazdkowego, który obowiązuje do dziś.
Zamiast dotychczasowego koloru czerwonego służącego do rozróżniania
przewodnika hotelarskiego, w 1939 roku wprowadzono kolor zielony.
Od roku 2006 wydawnictwo Bezdroża – partner wydawniczy koncernu
Michelin w Polsce – publikuje polskojęzyczne wydania słynnych przewodników po krajach i miastach.
Nie można zapominać, że wszystko ulega nieustannym zmianom. Informacje praktyczne dotyczące podróży błyskawicznie się dezaktualizują:
powstają nowe hotele i restauracje, zmieniają się ceny i godziny
otwarcia… Zmiany są również codziennością kultury,
sztuki, przemysłu i rzemiosła. Od nowinek nie są wolne
nawet miejsca najbardziej znane: są przebudowywane,
szczycą się nowymi nabytkami lub poszerzoną ofertą
kulturalną – to wszystko wzbogaca program tradycyjnych tras turystycznych.
Zielony Przewodnik odkrywa i omawia te zmiany. Prezentowane atrakcje poddaje nieustannej ocenie stosując unikalny system rekomendacji turystycznych:
aaa zobacz koniecznie
aa warto odwiedzić
a godne uwagi
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Zwiedzanie Andaluzji

Almeria (Almería)
Almería to białe pasmo pomiędzy Morzem Śródziemnym a ufortyfikowanym wzgórzem.
Ze względu na optymalny klimat – wzgórza osłaniają miasto od wiatru – miasto stało się
jednym z centrów turystyki. Życie toczy się głównie przy otoczonej drzewami alei, Paseo de
Almería, oraz w rozciągającym się wzdłuż portu Parque de Nicolás Salmerón. Warto odwiedzić dzielnicę rybacką, La Chanca, i obejrzeć zbudowane w skałach domy.

Usytuowanie

Almería leży na południowym wybrzeżu Morza Śródziemnego.

Zwiedzanie
Alcazaba«

Otwarte 9.30–18.30 (IV–X do 20.30) – zamkn. pn. 1 I i 25 XII – 1,50 EUR, dla obywateli państw
członkowskich UE wstęp wolny – tel. 95 027 16 17.
Budowę tej fortecy rozpoczęto w X w. na rozkaz Abda ar-Rahmana III. Almotacín wybudował wspaniały pałac, który został rozbudowany w czasie panowania Królów Katolickich.
Nad Almeríą dominują brunatno-żółte mury z krenelażem. Część starych szańców łączy
fortecę ze wzgórzem San Cristóbal, na którym niegdyś stał zamek.
Malownicze ogrody z fontannami rozciągają się za pierwszymi murami, gdzie z fontann
wypływają strumyki. Dzwon w Muro de la Vela, ścianie odgradzającej, niegdyś ostrzegał
przed piratami. Za trzecim murem znajduje się stołp (torre del homenaje) o wyjątkowo
grubych murach, z którego można obejrzeć chrześcijański alkazar.
Z blanków rozciąga się widoka na miasto, otaczające wzgórza i morze.

Catedral«

© Tupungato / Dreamstime.com

Otwarte codz. 10.00–17.00 – zwiedzanie z przewodnikiem – zakaz zwiedzania podczas
nabożeństw – 2 EUR – tel. 95 023 48 48.
Katedrę wybudowano w 1524 r. a następnie umocniono przed najazdami barbarzyńskich
piratów. Można tu podziwiać dwa doskonale zaprojektowane portale«, a na wschodnim końcu delikatnie rzeźbioną dekorację imitującą słońce z promieniamia. Główny
ołtarz i ambona z XVIII w. wyłożone są marmurem i jaspisem. Również z XVIII w. pochodzi trascoro z trzema alabastrowymi figurami. Stalle chóru natomiast datuje się na 1560 r.
W kaplicy w ambicie zobaczymy krzyż z figurą Cristo de la Escucha.

Plaża w Almerii
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Almeria

Wybrzeże w okolicy Almerii

Aljibes de Jayrán

Otwarte 9.00–14.00 – zamkn. sb., nd. i święta – tel. 95 027 30 39.
Przy ulicy Tenor Iribarne znajdziemy mauretańskie cysterny, które niegdyś dostarczały
miastu wodę.

Iglesia de Santiago

W XVI-wiecznym kościele przy jednej z głównych ulic handlowych miasta (Calle de las
Tiendas) na szczególną uwagę zasługują wspaniałe renesansowe drzwi«, podobne do
tych w katedrze.

Museo Arqueológico de Almería

Carretera de Ronda 91 – otwarte wt. 14.10–20.30, śr.–sb. 9.00–20.30, nd. i święta 9.00–14.30 –
zamkn. pn – tel. 95 064 98 00.
Wystawa muzeum przedstawia eksponaty pochodzące z miejscowych wykopalisk od
czasów prehistorycznych poprzez epokę islamską; szczególnie godne uwagi są pozostałości kultur El Argar i Los Millares.

Okolice
Wschodnie wybrzeże«

Pokonujemy ok. 240 km. Jedziemy drogą na lotnisko, po 14,5 km skręcamy w prawo.
Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar««
Na południe od wulkanicznych gór Cabo de Gata, za solnymi równinami Acosty, odkryjemy raj dzikich plaż. Latarnia stoi
frontem do Rafy Syreny, która jest
Nota historyczna
popularnym miejscem połowu ryb.
Po drugiej stronie góry znajduje się
Miasto zostało założone w IX w. przez Abda
mały kurort letni San José z dwoma
ar-Rahmana II. W XI w. odgrywało ważną rolę
pięknymi plażami: los Genoveses«
jako stolica królestwa taifa. W 1147 r. zostało
zajęte przez Alfonsa VII, a po jego śmierci (10 lat
i Monsul« (ok. 2 km od centrum
później) ponownie przeszło w ręce Maurów.
miasta).
Almeria była częścią królestwa Grenady rządzoAgua Amarga
nego przez Nasrydów do 1489 r., kiedy została
Jedziemy drogą AL12, a następnie
zdobyta przez Królów Katolickich.
skręcamy w Venta del Probe.
Przez ostatnie 30 lat XX w. zaczęły się tu rozwiAgua Amarga to nadmorski kompleks
jać nowoczesne metody uprawy roli, co wraz
z uroczą plażą.
z otwarciem na nowoczesną infrastrukturę,
Drogą wzdłuż wybrzeża dojeżdżamy
uplasowało miasto na czele hiszpańskiego
do Mojácar (32 km).
rolnictwa.
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Zwiedzanie Andaluzji
Droga skręca w górę, oferując widok na wybrzeże, XVII-wieczną wieżę obronną oraz
mauretańską wieżę zegarową pochodzącą z XIII–XIV w.
Mojácar«
Wioska o wyjątkowej lokalizacji« na skalnym urwisku, z którego roztaczają się piękne
widoki wybrzeża (2 km) i równin poprzecinanych dziwnymi formacjami skalnymi. Strome
i wąskie uliczki wioski pochodzą jeszcze z czasów Maurów.
Níjar
Drogą AL12 wracamy w stronę Almerii, a następnie skręcamy w Níjar.
Niegdyś arabska wioska, wciąż utrzymuje tradycje produkcji koców (jarapas) z pasków
materiału (trapos).
Droga na północny wschód
Jedziemy 55 km drogą N370.
Piaszczyste wyspy rozciągające się od
Benahadux do Tabernas były wykorzystywane w filmach jako sceneria imitująca
pustynię. Sceny z filmów można zobaczyć
w parku tematycznym Oasys (otwarte
10.00–21.00; XI–Wielki Tydzień do 19.00 –
tel. 95 036 52 36).
Poniżej Tabernas ziemia jest czerwona i jałowa, głównym zajęciem miejscowej ludności jest garncarstwo. Innym miejscem
o niesamowitej lokalizacji jest otoczone
zakolem rzeki Sorbas« z domami przycupniętymi na klifie.

Almeria – informator
Informacja turystyczna
Parque Nicolás Salmerón – tel. 95
027 43 55.

Gastronomia
Casa Puga – Jovellanos 7 (zabytkowa dzielnica) – zamkn. trzy tygodnie IX i święta
z wyjątkiem Wielkiego Tygodnia – tel. 950
23 15 30. W Almeríi znajdziemy wiele
barów tapas, z których najstarszym jest
Casa Puga. Jej sympatyczni gospodarze oferują doskonały wybór tapas, win
i kiełbas.

Costa del Sol«
Klimat chronionego przez Sierra Nevada hiszpańskiego Wybrzeża Słońca charakteryzuje
się łagodną zimą i upalnym latem. Piaszczyste plaże, pobielane miasteczka i wioski oraz
bogata oferta atrakcji pozwalających na ciekawe spędzenie wolnego czasu przyciągają
miliony turystów. Latem plaże są wypełnione po brzegi, a życie nocne toczy się aż do
świtu.

Usytuowanie

Costa del Sol rozciąga się wzdłuż basenu Morza Śródziemnego od wschodniej Almerii do
Cieśniny Gibraltarskiej.

Zwiedzanie

Jeśli chcemy znaleźć parking w nadmorskim kurorcie, powinniśmy dotrzeć tu wcześnie rano.

Zachodnie Wybrzeże««

Z Estepony do Malagi – 139 km. Na wycieczkę należy przeznaczyć cały dzień.
Estepona«
Zabytkowa dzielnica« zachowała andaluzyjski urok. Do jej atrakcji należą: Plaza de las
Flores, ruiny zamku i XVIII-wieczny Iglesia de Nuestra Señora.
Casares«
24 km drogą A377 i MA539.
To pobielane miasteczko z labiryntem wąskich uliczek przylegających do Sierra de Crestenilla, którego historia sięga czasów Maurów.
San Pedro de Alcántara
Obiekt archeologiczny w pobliżu plaży obejmuje Las Bóvedas (łaźnie termalne pochodzące z III w.), paleochrześcijańską bazylikę Vega del Mar (zwiedzanie z przewodnikiem – 1
godz. 45 min, wt. i czw. o 12.00 – tel. 95 278 13 60 – możemy także wejść do Las Bóvedas – zalecana rezerwacja dzień wcześniej).
Puerto Banús««
Wspaniała przystań przyciąga najbardziej luksusowe jachty świata. W letnie wieczory
popularnością cieszą się liczne restauracje, bary i butiki.
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Costa del Sol

Andaluzyjska plaża
Marbella««
W stolicy Costa del Sol znajduje się międzynarodowy port lotniczy. Największą atrakcją jest stara dzielnica«. Pobielane stare budynki przeplatają się ze sklepami, barami
i restauracjami stojącymi wzdłuż labiryntu uliczek i zaułków.
Przy uroczym Plaza de los Naranjos«, nazwanym tak ze względu na rosnące tu drzewka
pomarańczowe, znajduje się XVI-wieczny ratusz, XVII-wieczny Casa del Corregidor i mała
kaplica, Ermita de Nuestro Señor Santiago, datowana na XV w. Ponadto na uwagę zasługują: XVII-wieczny Iglesia de Santa María de la Encarnación i mieszczące się w dawnym
szpitalu Museo del Grabado Español Contemporáneo« poświęcone współczesnym
drukom (otwarte 10.00–13.45; w lecie 10.00–14.00 i 18.00–21.00 – zamkn. nd., pn. i święta
– 3 EUR – tel. 95 276 57 41).
W Marbelli nie brakuje oczywiście przystani, luksusowych noclegów, znakomitych plaż,
długiej promenady, ekskluzywnych butików, ośrodków spa i pól golfowych.
Fuengirola
Castillo de Sohail, zamek z czasów mauretańskich, zajmuje dominującą pozycję w tym
dużym kurorcie. W dzielnicy Santa Fe zobaczyć można pozostałości łaźni i willi rzymskich.
Mijas«
widok« rozciągający się z tego malowniczego pobielanego miasteczka na wyżynie
obejmuje większą część wybrzeża. Polecamy spacer wąskimi, krętymi uliczkami,
pojawiającymi się gdzieniegdzie placykami i czarującymi zakątkami. Do najważniejszych
zabytków należy część starego muru mauretańskiego i XVI-wieczny Iglesia de la
Inmaculada Concepción, zwieńczony wieżą w stylu mudéjar. W sklepach znajdziemy
głównie andaluzyjskie pamiątki (wyroby garncarskie, wiklinowe i tekstylia). Mieści się tu
także niezwykłe muzeum miniatur, znane jako Carromato de Max (otwarte 10.00–19.00;
w lecie do 22.00 – 3 EUR – tel. 95 248 58 20).
Benalmádena
Miejscowość znajduje się kilkanaście kilometrów w głąb lądu, od strony kurortu Benalmádena Costa. Do najważniejszych obiektów, które możemy zobaczyć w tym miasteczku,
należą: XVI-wieczna strażnica i małe muzeum archeologiczne (otwarte 9.30–13.30 i 17.00–
19.00; w lecie 18.00–20.00; nd. i święta 10.00–14.00 – zamkn. pn., 1 i 6 I, Wielki Piątek, 1 V, 24,
25 i 31 XII – tel. 95 244 85 93).
Torremolinos
Niegdyś wioska rybacka, obecnie ogromny kurort nadmorski, którego największą atrakcją jest promenada i długa plaża.
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Puerto Banús

Wschodnie wybrzeże«

Z Malagi do Almerii 204 km. Na wycieczkę należy przeznaczyć cały dzień.
Przepiękne wybrzeże z porozrzucanymi ruinami mauretańskich wież, powstałych w celu
obronny przed najazdami barbarzyńskich piratów po rekonkwiście.
Nerja«
Nerja to ogromny kurort, w którym największą popularnością cieszy się, znajdujący się
na szczycie cypla, słynny punkt widokowy Balcón de Europa«, oferujący panoramę
niesamowitego wybrzeża Morza Śródziemnego z niewyraźnym zarysem północnego
wybrzeża Afryki.
Cueva de Nerja««
Jedziemy 4,5 km na wschód drogą do Motril – otwarte 10.00–14.00 i 16.00–18.30 (VII–VIII
10.00–19.30) – 7 EUR – tel. 95 252 95 20.
W jaskini odnaleziono malowidła, broń, biżuterię i kości pozostałe po mieszkańcach
z epoki paleolitu. Zarówno rozmiar, jak i formacje stalaktytów i stalagmitów, robią niesamowite wrażenie. W Sala de la Cascada odbywa się coroczny festiwal muzyki i tańca.
Droga z Nerjy do la Herradury«
Malownicza droga wije się pośród gór, dostarczając niezapomnianych widoków««.
Almuñécar
Na małej aluwialnej równinie (hoya) za kurortem uprawia się banany, nieszpułkę, granaty
i mango. W Cueva de los Siete Palacios mieści się muzeum archeologiczne (otwarte
10.30–13.30 i 16.00–18.00; w lecie 10.30–13.30 i 18.30–21.00; nd. i święta, 10.30–13.30 –

Costa del Sol – informator
Informacja turystyczna
Estepona – Avenida San Lorenzo 1– tel. 95
280 20 02.
Marbella – Glorieta de la Fontanilla – tel. 95
277 14 42.
Nerja – Puerta del Mar 2 – tel. 95 252 15 31.
Salobreña – Plaza de Goya – tel. 95 861 03 14.

Zakupy
Jednym z najlepszych miejsc na zakupy na
Costa del Sol jest Marbella, w której reprezentowane są największe nazwiska świata
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mody. Większość z tych sklepów
mieści się w Puerto Banús, stanowiącym imponujące centrum nowoczesnych, stylowych butików oraz w centrum
Marbelli, w szczególności przy Avenida
Ricardo Soriano i Calle Ramón y Cajal.
W Puerto Banús znajdziemy też najlepsze
centrum handlowe na wybrzeżu.
Targowiska są ważnym elementem życia na
Costa del Sol. Jeden z targów odbywa się
w Marbelli w sobotnie poranki obok areny
walk byków (plaza de toros) Nueva.

Malaga
zamkn. pn., 1 I i 25 XII – 2,20 EUR ze zwiedzaniem zamku – tel. 95 863 11 25). Castillo de San
Miguel również otwarty jest dla zwiedzających (otwarte w godzinach jw., w lecie do 21.30).
Salobreña«
Salobreña to najładniejsze, położone na wzgórzach miasto na tym wybrzeżu. Powyżej wznosi się imponująca mauretańska forteca, w XIV w. przekształcona na rezydencję króla Nasrydów (otwarte 10.30–14.00 i 16.00–19.00; w lecie 17.00–21.30 – zamkn. pn.
w zimie – 2 EUR; 2,55 EUR obejmuje muzeum – tel. 95 861 03 14).
Droga z Calahondy do Castell de Ferro«
Droga przebiega przez skaliste wybrzeże i oferuje widoki na morze i góry. Po minięciu
Balanegri, droga N340 skręca w głąb lądu i prowadzi przez rozległe połacie łąk wokół El
Ejido, gdzie hoduje się kwiaty, warzywa i owoce tropikalne.

Malaga (Málaga)«
Założona przez Fenicjan Malaga stała się rzymską kolonią, a później głównym portem
mauretańskiej Grenady. Dziś jest stolicą Costa del Sol, ale zachowały się tu charakterystyczne stare domy i ogrody, świadczące o jej znaczeniu jako portu w XIX w. Plaże rozciągają się na wschód od La Malaguety, od Paseo Maritimo do El Palo, dawnej dzielnicy rybaków (5 km na wschód).

Usytuowanie

Skąpana w bieli Malaga leży u ujścia Guadalmediny, na wybrzeżu Morza Śródziemnego,
59 km na wschód od Marbelli i 124 km na południowy zachód od Grenady.

Zwiedzanie

W starej części miasta trudno znaleźć miejsce do parkowania; najlepiej zostawić samochód
za miastem i zwiedzać pieszo.

Museo Picasso (Muzeum Picassa)««

Otwarte 10.00–20.00 (pt. i sb. do 21.00) – zamkn. 1 I, 24 i 31 XII – 8 EUR, wstęp wolny w ostatnią
nd. miesiąca od 15.00 – tel. 902 44 33 77.
Palacio de Buenavista z XVI w. to miejsce, w którym można obejrzeć obrazy olejne, szkice,
drzeworyty, rzeźby i ceramikę autorstwa Picassa z kolekcji Christine i Bernarda Ruiz-Picasso,
synowej i wnuka artysty. Wśród zgromadzonych tu obrazów znajdują się takie dzieła jak
Olga Kokłowa w mantyli (Olga Khokhlova à la mantille, 1917), Matka i dziecko (Maternidad, 1921–1922), Portret w białej czapce (Retrato de Paulo con gorro blanco, 1923), Popiersie kobiety z rękami skrzyżowanymi
za głową (Buste de femme, les
bras croisés derrière la tête, 1939),
Kobieta w fotelu (Femme dans un
fauteuil, 1946) i Jacqueline siedząca
(Jacqueline assise,1954).

Alcazaba«

© Slidepix / Dreamstime.com

Otwarte 8.30–19.00 (w lecie 9.30–
20.00) – zamkn. pn., 1 I, 24, 25 i 31 XII
– 1,90 EUR, 3,15 EUR, bilet łączony
z Gibralfaro – tel. 95 222 51 06.
Ruiny teatru rzymskiego leżą u stóp
tej mauretańskiej fortecy z XIX w.
Za ostatnią bramą znajdziemy
mauretańskie ogrody. Z wałów
obronnych rozpościera się widok«
na port i miasto. W pobliżu znajduje
się dawny pałac Nasrydów.

Catedral«

Otwarte 10.00–18.00 (sb. do 19.00);
nd. i dni wolne otwarte tylko podczas
nabożeństw – 3,50 EUR – tel. 95 221
59 17.

Dom w Maladze
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Aduana Pl. de la
Arriola Pl. de la
Atocha Pasillo
Calderería
Cánovas del
Castillo Pas.
Cárcer
Casapalma
Chinitas Pasaje
Cólon Alameda de
Compañía
Constitución Pl. de la
Cortina del Muelle
Especerías
Granada
Huerto del Conde
Mariblanca
Marina Pl. de la
Marqués de Larios
Martínez
Molina Larios
Nueva
Postigo de los Abades
Santa Isabel Pasillo de
Santa Lucía
Santa María
Sebastián Souvirón
Strachan
Teatro Pl. del
Tejón y Rodríguez
Tetuán Puente de
El Sagrario
Mercado Central
Museo Picasso
Museo de Artes
y Costumbres
Populares
Museo-Casa Natal
Picasso
Palacio Episcopal
Teatro Romano

KORDOWA, GRENADA

EY 2
CZ 5
CZ 8
DY 13
FZ
DY
DY
DY
CZ
DY
DY
DZ
DY
DEY
EY
DY
DZ
DYZ
DZ
DZ
DY
DY
CYZ
DY
CY
CDZ
DYZ
DY
DY
CZ

18
27
30
31
32
37
40
42
56

LOS MÁRTIRES

67
77
80
84
86
95
106
120
123
125
130
133
135
138
140

DY
F
DZ B
EY M3
CY M1
EY M2
DY
E
EY K

Budowa tej katedry rozciągnęła się na trzy stulecia (XVI–XVIII w.), a elewacja południowej wieży nie została ukończona. Nawy zdobi sklepienie łukowe«. Klasycznie rozmieszczone kolumny korynckie, belkowania i gzyms nadają budowli monumentalny wygląd.
Stalle chóru« podtrzymywane są przez figury wykonane przez Pedra de Menę. W ambicie znajduje się wspaniałe, rzeźbione i malowane gotyckie retabulum« z początku XV w.
Pochodzący z XVIII w. barokowy Palacio Episcopal (Pałac Biskupi) zbudowany jest na
planie kwadratu i odznacza się piękną marmurową fasadą.
W El Sagrario, niezwykłym prostokątnym XVI-wiecznym kościele, znajdującym się
w ogrodach katedry, na uwagę zasługuje przede wszystkim wspaniały północny
portal« w stylu izabelińskim oraz XVIII-wieczne, barokowe wnętrze z przepiękną
manierystyczną nastawą ołtarzową«« zwieńczoną dobrze zachowaną drogą krzyżową.

Museo-Casa Natal Picasso (Miejsce narodzin Picassa)

Otwarte 10.00–20.00; nd. 10.00–14.00 – zamkn. 1 I i 25 XII – 1 EUR – tel. 95 206 02 15.
Budynek z połowy XV w. na Plaza de la Merced prezentuje wiele rysunków, zdjęć i ceramiki autorstwa Picassa; jest też siedzibą Fundacji Pablo Ruiz Picasso.

Museo de Artes y Costumbres Populares (Muzeum Sztuki i Zwyczajów
Ludowych)

Otwarte 10.00–13.30 i 16.00–19.00; 15 VI–30 IX, 10.00–13.30 i 17.00–20.00; sb. 10.00–13.30 –
zamkn. nd. i dni wolne – 2 EUR – tel. 95 221 71 37.
W XVII-wiecznym wnętrzu tego muzeum prezentowane są przedmioty używane kiedyś
przy pracy na lądzie i na morzu, a także stroje z XVIII i XIX w.
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Santuario de la Virgen de la Victoria«

Na końcu ulicy Compás de la Victoria.
Sanktuarium zostało ufundowane przez Królów Katolickich. W kościele dominuje ogromna
nastawa ołtarzowa z XVII w., w centrum której znajduje się camarín««, barokowe arcydzieło
zdobione sztukaterią, nad którym góruje piękna, niemiecka Madonna z dzieciątkiem z XV w.

CAC Malaga

Otwarte 10.00–20.00; w lecie 10.00–14.00 i 17.00–21.00 – zamkn. pn., 1 I i 25 XII – tel. 95 221
01 77.
Stary rynek hurtowników w budynku zaprojektowanym w 1939 r. przez Luisa Gutiérreza Soto,
obecnie mieści Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (Centrum Sztuki Współczesnej).

Okolice
Finca de la Concepción«

7 km na północ. Otwarte 9.30–17.30 (IV–IX do 20.30) – zamkn. pn. – 3,15 EUR – tel. 95 225 21 48.
Zwiedzającym spodoba się spacer przez tę piękną dżunglę wypełnioną ponad 300 tropikalnymi i subtropikalnymi gatunkami roślin, strumieniami, sadzawkami, wodospadami
i rzymskimi ruinami.

Antequera«

Leży południowej Andaluzji, w głąb lądu od Costa del Sol.
Leżąca w żyznej dolinie pobielana Antequera stanowi harmonijne połączenie nowoczesności i historii. Wyłożone kocimi łbami alejki, kratowane okna oraz kościoły i dzwonnica
z cegły w stylu mudéjar – wszystko to jest esencją Andaluzji.
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