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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 Katalonii

Costa Brava«««
Mapa okładkowa - plan poniżej

Linia brzegowa „Dzikiego Wybrzeża” Hiszpanii jest poskręcana i skalista; w morzu zatapiają
się klify katalońskich gór. Przepiękne zatoczki, czyste wody, malownicze porty oraz szeroki
wybór atrakcji i możliwość uprawiania różnorodnych sportów przyciągają tłumy turystów.
Podróżując w głąb lądu, możemy zobaczyć średniowieczne miasteczka i wioski.

Usytuowanie

Wybrzeże Costa Brava rozciąga się od Blanes do Portbou na granicy z Francją. Głównymi
ośrodkami turystycznymi są Lloret de Mar, Tossa de Mar i Platja d’Aro; miasta na północy
wybrzeża są bardziej kameralne i spokojne.

Spacer
Wybrzeże Alberes«« (Trasa nr 1)

Portbou – Roses 65 km – na podróż należy przeznaczyć pół dnia.
Podnóże Sierra de l’Albera formuje zamknięte zatoki, jak te w Portbou i El Port de la Selva.
Odcinek drogi«« z Portbou do Colery biegnący na wierzchołku klifu oferuje wspaniałe
widoki na jedną z najbardziej skalistych linii wybrzeża Katalonii.

El Port de Llançà

Ten przyjemny nadmorski
kurort mieści się w zatoce,
osłoniętej od wiatrów takich
jak tramontana i nagłych sztormów Morza Śródziemnego.
Wody są płytkie, idealne do
pływania.
Jedziemy drogą GI612 przez
8 km.

FRANCJA

El Port de la Selva«

Tuż przed zmierzchem zatokę
zalewają złociste promienie słoneczne. Obok licznych
apartamentów i hoteli stoją
tu tradycyjne białe domki,
a rybołówstwo jest wciąż
jednym z głównych zajęć.

Monasterio de Sant
Pere de Rodes«««

Jedziemy 7 km z El Port de la
Selva. Najlepiej będzie zostawić samochód na parkingu
i dalej przespacerować się 10
min pieszo. Tel.: 97 228 75 59 otwarte 10.00–17.30 (VI–IX do
20.00); ostatnie wejście 20 min
przed zamknięciem, zamkn.
pn., 1 I i 25 XII - 3,60 EUR, wt.
wstęp wolny.
Imponujący klasztor Benedyktynów znajduje się w przepięknej okolicy«« zatoki Golfo
de León i półwyspu Cabo de
Creus. Klasztor został splądrowany, a w XVIII w. opuszczony.
Kościół«««o cechach przedromańskich jest niezwykłym
przykładem
architektonicz98
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Costa Brava

Monasteiro de Sant Pere de Rodes
nej harmonii. Nawa główna posiada sklepienie kolebkowe, a dwie nawy boczne – sklepienie
segmentowe. Oddzielone są ogromnymi filarami, wzmocnionymi kolumnami na podwyższonej bazie. Wspaniały skomplikowany maswerk« i liście akantu nawiązują do tradycji Kordowy
i Bizancjum. Lewe ramię transeptu prowadzi do górnego ambitu, skąd rozciąga się widok na
nawę główną. XII-wieczna dzwonnica«« jest doskonałym przykładem gotyku lombardzkiego.
Linia brzegowa pomiędzy El Port de la Selva a Cadaqués cechuje się nieregularnymi zatoczkami z kryształowo czystą wodą, do których można się dostać jedynie
od strony morza. Droga prowadząca w głąb lądu oferuje urocze widoki typowe dla
tego regionu.
Wracamy do El Port de la Selva i skręcamy w prawo w GI613.

Cadaqués««

Cadaqués leży na południe od Cabo de Creus w przepięknej okolicy« w otoczeniu gór.
Niegdyś była to skromna wioska, do momentu, gdy współcześni artyści (Dali, Picasso,
Lorca, Buñuel, Breton, Éluard itd.) uczynili ją słynną.
Pobielane domki z malowniczymi portykami skupiają się wokół Iglesia de Santa María.
Surowa fasada tego kościoła kontrastuje z wystrojem wnętrza: warto zwrócić uwagę na
przepiękną barokową nastawę ołtarzową««z pozłacanego drewna. W mieście odbywa
się międzynarodowy festiwal muzyki. Tel.: 97 225 85 00 - otwarte 11.00–20.00.
Jedziemy 2 km drogą na północ.

Portlligat«

Casa-Museo Salvador Dalí« jest skupiskiem chat rybackich. Zwiedzający mogą odwiedzić pracownię Dalego, bibliotekę, pokoje i ogród. Zwiedzanie po wcześniejszym uzgodnieniu (tel.: 972 25 10 15) 10.30–18.00 (15 VI–15 IX do 21.00), zamkn. pn. (z wyjątkiem lata),
7 I–14 III, 1 I i 25 XII - 8 EUR.
Jedziemy 4 km drogą na północ.

Parque Natural Cap de Creus««

Strome drogi i ścieżki wiją się pomiędzy klifami i ukrytymi zatokami. Z latarni znajdującej
się w najwyższym punkcie roztacza się wspaniały widok«««.
Wracamy do Cadaqués, dalej kierujemy się na południowy zachód, jadąc drogą GI614, i na
wschód drogą C260.

Roses«

Żeglarze z Rodos założyli kolonię w przepięknym porcie nad Golfo de Roses. XVI-wieczną
pięciokątną cytadelę« z wieloma bastionami zbudowano na zamówienie Karola V. Klasztor Benedyktynów został zniszczony przez Francuzów podczas wojny o niepodległość. Dziś
miasto pełni funkcję kurortu i portu rybackiego.
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Równina Empordà« (Trasa nr 2)

Roses do Begur 75 km – na wycieczkę należy
przeznaczyć cały dzień.
Wzdłuż wybrzeża rozciąga się pas żyznych
ziem.
Z Roses wyjeżdżamy drogą C260 w kierunku
Castelló d’Empúries.

Empuriabrava«

Luksusowa przystań i dzielnica willowa
oferuje możliwość dokowania.
Dawna stolica księstwa Empúries (XI–
–XIV w.) leży na cyplu w pobliżu wybrzeża.
Stoi tu pochodząca z XIV–XV w. Iglesia
de Santa Maria« z dwoma typowymi
katalońskimi dzwonnicami. Portal««
jest jedynym w swoim rodzaju przykładem gotyckiej sztuki katalońskiej: tympanon przedstawia adorację Trzech Króli,
a na ościeżach zobaczymy postaci apostoKolumna romańska, Empúries
łów. Po bokach nawy centralnej ustawione są cylindryczne filary. Alabastrowe
XV-wieczne retabulum« głównego ołtarza ze stożkowymi pinaklami przedstawia sceny
Męki Pańskiej (tel.: 97 225 80 84 - otwarte 1 I–30 IX, 10.00–13.00 i 16.00–18.00; nd. i święta,
11.00–12.30 i 16.00–20.00; pozostała część roku tylko sb. i nd).
Znajdują się tu budynki z czasów świetności wioski: Ajuntament (Giełda Towarów Morskich),
łączący elementy romańskie z gotyckimi, i Casa Gran, w której widoczne są wpływy gotyckie.
Wyjeżdżamy z Castelló d’Empúries w kierunku Sant Pere Pescador. Stąd jedziemy na południe
i dojeżdżamy do drogi GI623.

L’Escala«

Ten nadmorski kurort wyróżnia się piaszczystymi plażami i długą tradycją związaną z rybołówstwem (wytwarza się tu m.in. solone sardele). Port chroniony jest dwoma przesmykami.
Na północy znajdują się ruiny Empúries.

Empúries/Ampurias««

Tel.: 97 277 02 08 - otwarte 10.00–18.00 (Wielki Tydzień i VI–IX do 20.00), zamkn. 1 I i 25 XII 2,40 EUR; 23 IV, 18 V, 11 IX wstęp wolny.
Grecko-rzymskie Ampurias (Emporion po grecku oznacza „targ”) wybudowane zostało
w otoczeniu niesamowitego nadmorskiego krajobrazu««. Będąc tu, wciąż można wyobrazić sobie stare miasto, Paliápolis, lub nowe miasto, Neápolis, oraz miasto rzymskie.
W poł. VI w. p.n.e. Fenicjanie założyli na wyspie osadę Paliápolis. Obecnie wyspa łączy
się ze stałym lądem i zajmuje ją wioska Sant Marti d’Empúries. Po przeciwnej stronie, na
brzegu, zaczęło się rozwijać miasto Neápolis. Po zawarciu sojuszu z Rzymianami podczas
wojen punickich, w 218 r. p.n.e., zaczęły tu przybywać ekspedycje dowodzone przez
Scypiona Afrykańskiego Starszego. W 100 r. p.n.e. na zachód od tego miejsca założone
zostało miasto rzymskie. Dwa centra współistniały aż do momentu, kiedy Augustus przyznał Grekom obywatelstwo rzymskie. Kolonia ucierpiała na skutek najazdów barbarzyńskich w III w. Ruiny bazyliki wskazują, że niegdyś kolonia była siedzibą biskupstwa.

Neápolis

W Templo de Asclepio (świątyni Asklepiosa – boga sztuki lekarskiej) i na przylegającym
do świątyni świętym terenie zobaczymy ołtarze i posągi bogów. W pobliżu stoi strażnica
i cysterna z wodą pitną. Templo de Zeus Serapis (świątynia Zeusa Serapisa – boga kojarzonego z pogodą i leczeniem) otoczone jest kolumnadą. Centrum miasta, w którym do
dziś zachowały się trzy statuy, była Agora. Ulica prowadząca z Agory do morza po jednej
stronie graniczy ze stoą – krytym targowiskiem. Za nim znajdują się ruiny VI-wiecznej
paleochrześcijańskiej bazyliki z okrągłą absydą.

Museo Arqueológico de Ampurias

Zobaczymy tu dział poświęcony Neápolis oraz modele świątyń i eksponaty odnalezione
podczas prac wykopaliskowych.
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Castelló d’Empúries«

Costa Brava
Miasto rzymskie

W przeciwieństwie do Neápolis to rozległe miasto wybudowane na planie geometrycznym zostało częściowo odkopane, a niektóre mury odrestaurowane. Dom pod numerem 1 (wejście od tyłu) posiada atrium (wewnętrzny dziedziniec) z sześcioma kolumnami,
perystyl (dziedziniec otoczony kolumnadą) i impluvium (zbiornik na deszczówkę). Sala
recepcji wyłożona jest biało-czarną geometryczną mozaiką.
W domu pod numerem 2B zachowały się oryginalne mozaiki podłogowe, z których jedna
została zrekonstruowana z gliny. Ściany budynku opierają się na kamiennych fundamentach.
Centrum życia stanowiło forum, obszerny plac otoczony portykami, a po stronie
północnej i południowej – świątyniami i sklepami. Otoczona portykami ulica przechodziła przez bramę miasta i prowadziła do owalnego amfiteatru, który można
podziwiać do dziś.
Jedziemy drogą GI632 w kierunku Bellcaire d’Empordà, następnie skręcamy w lewo w GI640.

Torroella del Montgrì«

Pomimo barokowego frontu XIV-wieczny Iglesia de Sant Genís wciąż stanowi wspaniały przykład sztuki gotyku katalońskiego. Zamek na Montaña de Montgrí (1 godz. oznaczoną ścieżką
wśród skał) to nadzwyczajny belweder««z widokiem na morze i pasmo gór Gavarres.
Dalej jedziemy 5 km drogą GI641 do L’Estartit.

Islas Medes««

Z L’Estartit możemy wybrać się na przejażdżkę łodzią wokół wysp. Szczegółowych informacji
udziela biuro turystyczne, tel.: 97 275 19 10.
Siedem wysepek i raf koralowych stanowi przedłużenie wapiennego masywu Montgrí. Ze
względu na występujące tu gatunki morskie i wyjątkowy ekosystem są one interesującym
miejscem dla ekologów oraz nurków.
Z L’Estartit wracamy do Torroelli de Montgrí, dalej jedziemy drogą C31.

Pals««

Pals leżące u ujścia rzeki Ter, wyróżnia się interesującą starą dzielnicą, El Pedró. Pozostałości murów obronnych otaczają zabytkowe domy i wijące się alejki, niektóre z nich z zadaszonymi schodami.
Begur leży 7 km na wschód od Pals.

Droga wzdłuż wybrzeża«« (Trasa nr 3)

© Rafael Laguillo / Dreamstime.com

Z Begur do Blanes jedziemy 98 km – na wycieczkę należy przeznaczyć 1 dzień.
Równiny i góry biegnące w dół do morza poprzecinane są długimi plażami i zatoczkami
o niezwykłym uroku. Aiguafreda, Aigua Blava, Tamariu otoczone są sosnowymi lasami,
z rozproszonymi luksusowymi willami i hotelami.

Kościół w Pals
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Begur«

Leżące na wysokości 200 m n.p.m. miasto oferuje uroczy widok na zatoczki. Natomiast
samo Begur najlepiej obejrzeć z pochodzących z przełomu XVI i XVII w. ruin zamku.
Z Begur trasa prowadzi w kierunku Llafranc.

Far de Sant Sebastiàn«

Jedziemy 2 km od Llafranc.
W wąskim przesmyku otoczonym stromymi klifami stoi latarnia z 1857 r. Z pobliskiej
pustelni rozciąga się piękny widok«.

Calella de Palafrugell«

Ten port rybacki znany jest z odbywającego się w pierwszą sobotę czerwca Festival de
Habaneras. Można wówczas posłuchać afrokubańskiej muzyki sącząc cremat (płonącą
kawę z rumem).
Droga na południe prowadzi do Jardin Botánic del Cap Roiga, tarasowego parku
wyżłobionego w skale. Wzdłuż ocienionych alejek rośnie ponad 1200 gatunków roślin.
Z ogrodu roztacza się wspaniały widok«« wybrzeża (tel.: 97 261 45 82 - otwarte 9.00–
–18.00, IV–IX do 20.00 - 3 EUR).
Jedziemy zgodnie z drogowskazami do Palafrugell, następnie drogą C31 do Palamós. Znajdująca się poniżej droga C253 otacza wybrzeże; plaże przecinają skaliste zatoki. Droga C31 jest
szybsza, ale mniej malownicza.

S’Agarò«

Elegancki kurort z domkami letniskowymi i luksusowymi willami otoczonymi ogrodami i lasami sosnowymi. Camino de Ronda oferuje niezapomniane widoki« nagich
klifów.

Sant Feliu de Guíxols«

© Marlee / Dreamstime.com

Oddzielone od zboczy Sierra de les Gavarres jest jednym z najpopularniejszych miejsc
na wybrzeżu. Wzdłuż nadmorskiego bulwaru Passeig de la Mar ciągną się kawiarnie. Nad
miastem góruje Iglesia-Monasterio de Sant Feliu« stanowiąca część dawnego klasztoru benedyktyńskiego. Kościół zachował romańską fasadę znaną jako Porta Ferrada««
z łukami podkowiastymi z czasów przedromańskich. Warto obejrzeć XIV-wieczne gotyckie wnętrze (tel.: 97 282 15 75 - otwarte 8.00–11.00 i o 20.30; nd. i święta podczas mszy,
zamkn. pn., 1 I i 25 XII).
Z punktu widokowego w kaplicy św. Elma rozciągają się przepiękne widoki«« na
nadbrzeżną drogę.
Jedziemy drogą GI682, skąd rozciągają się malownicze widoki wybrzeża.

Calella de Palafrugell
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Costa Brava

Calella, Festival de Habaneras

Tossa de Mar«

Piaszczysta plaża wije się wokół Punta del Faro, cypla, na którym znajduje się latarnia
i XIII-wieczne mury Vila Vella (starego miasta)«. W Museu Municipal« mieszczą się
eksponaty z pobliskiej zabytkowej rzymskiej willi oraz wystawa sztuki współczesnych
artystów, którzy przebywali tu w latach 30. (Chagall, Masson, Benet itd.). Tel.: 97 234 07 09
- otwarte 11.00–13.00 i 15.00–17.00 (1–15 VI i 16–30 IX do 18.00; 16 VI–16 IX do 20.00); sb., nd.
i święta 11.00–17.00, zamkn. pn. (oprócz lata), 1, 6 i 22 I, 25 i 26 XII - 3 EUR.
Droga pomiędzy Tossą a lloret de Mar (najważniejszymi i najpopularniejszymi ośrodkami turystycznymi Costa Brava) biegnie na szczycie klifu««.
Jedziemy drogą GI682.

Blanes«

Passeig Marítim«oferuje przepiękną panoramę Blanes i jego plaż. Na wschodzie, powyżej XIV-wiecznej gotyckiej Iglesia de Santa Maria znajdują się pozostałości Castillo de Sant
Joan. Na południu leży Jardin Botánic de Marimurtra«, ogród botaniczny, w którym
możemy zobaczyć 5000 gatunków roślin, wśród których znajdziemy także te najrzadsze.
Z drogi rozciąga się malowniczy widok«na Cala Forcadera i wybrzeże. Tel.: 97 233 08 26 otwarte 9.00–18.00; XI–III 10.00–17.00; sb., nd. i święta, 10.00–14.00, ostatnie wejście na godz.
przed zamkn., zamkn. 1 i 6 I, 24–26 XII - 4 EUR.

informator
Informacja turystyczna
Patronat de Turisme Costa Brava Girona: Emili
Grahit 13–15, no. 9, Girona - tel.: 97 220 84 01 www.costabrava.org;
Blanes: Plaza Catalunya 2 - tel.: 97 233 03 48 www.blanesturisme.cat;
Cadaqués: Cotxe 2-A - tel.: 97 225 83 15 - www.
cadaques.cat.

Restauracje
La Brasa – Plaça Catalunya 6 - El Port de
LLançà - tel.: 97 238 02 02 - www.restaurantlabrasa.com - zamkn. pn. wieczór, wt. (oprócz
VII–VIII) i 15 XII–II. Restauracja o skromnej
i przyjaznej atmosferze serwuje ryby i mięsa z grilla. Mieści się tu też przyjemny ocieniony taras.

Eldorado Mar – President Irla 15 - Sant
Feliu de Guíxols - tel.: 97 232 62 86 - www.
doradomar.com - zamkn. śr. X–V. Ta
mieszcząca się w górnej części miasta restauracja specjalizuje się w owocach morza
oraz posiada atrakcyjne stałe menu. Wystrój jest podstawowy, ale duże okna oferują wspaniały widok na morze.
Can Rafa – Passeig 7 - Cadaqués - Wyjazd 4
z AP7 w kierunku Cadaqués - tel.: 97 215 94 01
- zalecana wcześniejsza rezerwacja. Dobra lokalna kuchnia w jadalni, której ściany udekorowane są zdjęciami z lat 70. Z tarasu
rozciągają się wspaniałe widoki na zatokę.
Ca la Maria – Unió 5 - Mollet de Peralada - 4 km
na północ od Peraladi - tel.: 97 256 33 82 - zamkn.
wieczorem, wt. I 15 II–15 III - zalecana
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wcześniejsza rezerwacja. Duża restauracja
w cichym Mollet, 16 km w głąb lądu. Bezpretensjonalne miejsce, idealne, aby skosztować prawdziwej katalońskiej kuchni.
W weekendy zawsze zatłoczona.
Santa Marta – Francesc Aromir 2 - Tossa de
Mar - tel.: 97 234 04 72 - zamkn. śr. (oprócz
VI–VIII). Usytuowana na starym mieście
Santa Marta oferuje szeroki wybór dań rybnych i mięsnych. Salę jadalną cechuje przyjazna i spokojna atmosfera, dodatkową zaletą jest przyjemny taras.

Puby
Avinguda Just Marlès Vilarrodona –
Av. Just Marlès Vilarrodona - Lloret de Mar.
O zmroku można tu spotkać piękne dziewczyny, modnych chłopaków i sprzedawców kwiatów tłoczących się u drzwi barów. Mieści się tu co najmniej 10 dyskotek,
m.in.: Londeners, Flamingo, Moef Gaga i Tro-

pics – jedna z największych i najnowocześniejszych na Costa Brava. Nie można też
ominąć St Trop (na sąsiedniej ulicy), jedynej,
stojącej frontem do Tropics, z trzema piętrami, 7 barami i 200 000 watami światła.
Passarel-la – Passeig Maritim 16 - Empuriabrava - przy drodze C260 do Roses - tel.: 97 245 20
97 - www.passarel-la.com - otwarte 18 V–
–poł. IX - wejście: 10–15 EUR (obejmuje 1 napój).
Dyskoteka na plaży: można tu tańczyć pod
gwiazdami lub w dwóch salach, z których
każda oferuje inną muzykę. Znajdziemy tu
też basen. Lokal jest jednym z najmodniejszych na Costa Brava.

Aktywny wypoczynek
Świat Wodny – Droga do Vidreres - Lloret de
Mar - tel.: 97 236 86 13 - www.waterworld.es
- zamkn. X–poł. V. Jeden z ważniejszych
parków wodnych Europy oferuje fale,
ślizgawki wodne i wiele innych atrakcji.

Figueres«
(hiszp. Figueras)
Mapa okładkowa

Figueres, stolica Alt Empordà i miejsce urodzenia surrealisty Salvadora Dalego (1904–89)
jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w Katalonii. Dali spędził tu ostatnie lata życia,
tworząc ekstrawaganckie muzeum.

Usytuowanie

Figueres leży 20 km w głąb lądu, w sercu regionu zwanego Ampurdán, na skrzyżowaniu
dróg prowadzących na Costa Brava i do francuskiego miasta Perpignan, 58 km na północ.

Tło

Koniec hiszpańskiej wojny domowej – 1 lutego 1939 r. odbyło się tu ostatnie posiedzenie republikańskich Kortezów. Trzy dni później Girona przeszła w ręce nacjonalistów,
a dwa dni później przywódcy republikańscy przekroczyli francuską granicę.

Świat Dalego

Salvador Dali i surrealizm – Urodzony w 1904 r. artysta stał się jednym z najsławniejszych surrealistów. Stworzona przez niego metoda „paranoiczno-krytyczna”, oparta na
ironicznych wizjach, w rzeczywistości stała się głównym powodem wykluczenia Dalego
z kręgu surrealistów przez prekursora tego
kierunku, André Bretona. W swych najsłynDali w okolicach Figueres
niejszych obrazach – Wielki Masturbator,
Trwałość pamięci, Leda atomowa i PrzeczuWięcej przykładów kreatywności Dalego
zobaczyć można w dwóch muzeach
cie wojny domowej – Dali uwiecznia swój
znajdujących się niedaleko od Figueres:
osobisty świat poprzez bezkształtne formy
pierwsze z nich – Casa-Museo Salvaprzepełnione zmysłowością i seksualnodor Dalí« – możemy zobaczyć, odwieścią.
dzając uroczą rybacką wioskę, CadaAtrakcje związane z Dalim w Figueres
qués«« (zob. COSTA BRAVA), 31 km na
znajdują się przy pełnym życia Plaza de
wschód od Figueres drogą C260 i GI614;
Dalí i Gala.
drugie – Casa-Museo Castell Gala Dalía
Teatre-Museu Dalí (Muzeum Dalego)««
(zob. GIRONA) w Púbol – 16 km na wschód
Tel.: 97 267 75 00 - otwarte 2 I–VI i X–XII
od Girony drogą C66 – mieści się w zamku,
10.30–17.45; VII–IX 9.00–19.45 (VIII również
który Dali podarował swojej żonie Gali
22.00–1.00); ostatnie wejście na 30 min przed
w 1970 r.
zamknięciem, zamkn. 1 I i 25 XII - 10 EUR.
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Figueres

Torre Galatea i Teatre-Museu Dalí
Teatr i muzeum, świat szaleństwa i kaprysu – może oczarować lub zirytować, ale nigdy
nie przestanie wywierać wrażenia na odwiedzających. Sam artysta powiedział: „To
muzeum nie może być traktowane jako muzeum; jest to gigantyczny surrealistyczny
obiekt, gdzie wszystko jest ze sobą spójne i nic nie jest przypadkiem”. Do odrestaurowanego teatru z 1850 r. Dali dołożył szklaną kopułę (pod którą został pochowany) i patio,
następnie ozdobił wszystko fantazyjnymi przedmiotami, takimi jak: gigantyczne jaja,
bułki, umywalki i pozłacane smoczki. Swą ekscentryczność zaprezentował w pełni, projektując placyki wokół muzeum, gdzie figury umieszczone zostały na kolumnach zrobionych
z opon samochodowych. Zaprezentowane są tu niektóre z płócien Dalego, jak również
dzieła Pitxota i Duchampa.
Torre Galatea«
Wieża stworzona przez Dalego z wykorzystaniem żywych kolorów i fantazyjnych przedmiotów.

Zwiedzanie
STARE MIASTO

Figueres to urocze miasteczko historyczne
z atrakcyjnymi placami i alejkami oraz
Ramblą – ulicą pełną barów i restauracji.

Museu de Joguets«
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Tel.: 97 250 45 85 - otwarte 10.00–13.00
i 16.00–19.00; nd. i święta 11.00–13.30
i 17.00–19.30, zamkn. w lecie w nd. i święta
po połud.; pn. X–V (oprócz świąt), 1 I i 25 XII
- 5 EUR.
Muzeum prezentuje zabawki i pluszaki
z różnych krajów.

Museu de l’Empordà

Tel.: 97 250 23 05 - otwarte 11.00–19.00
(IX–XII do 20.00); nd. i święta, 11.00–14.00,
zamkn. pn., 1 I oraz 25 i 26 XII - 3 EUR.
Wystawa poświęcona jest sztuce, historii
i archeologii regionu. Zobaczymy tu dzieła
XIX- i XX-wiecznych malarzy (Nonell,
Sorolla, Dali i Tàpies).

Malownicza uliczka w Figueres
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