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 Podczas stażu w Hiszpanii miałam okazję już po raz drugi 

odwiedzić to cudowne miasto. Do Malagi pojechaliśmy w 

niedzielę (27.05.2018r). Nie była to długa wycieczka, lecz 

zobaczyłam bardzo interesujące zabytki. Odwiedziłam Dom 

Pabla Picassa oraz spacerując ulicami Malagi- Calle Larios 

oglądałam ciekawą zabudowę:  Zamek Gibralfaro, Teatr 

Rzymski, Katedra. 

 

 



 Malaga jest największą po Sewilli metropolią regionu Andaluzja. 

Położona nad Morzem Śródziemnym, u podnóża Gór Betyckich. 

Jest ważnym ośrodkiem kulturowym oraz jednym z najważniejszych 
portów morskich i rybackich Hiszpanii. 

 



Dom Pablo Picasso 

 Malaga to miasto wielu artystów. Choć 

pochodzi stąd wielu twórców, miasto 

słynie dziś przede wszystkim ze słynnego 

na całym świecie malarza Pablo Picasso, 

który uznawany jest za jednego z 

najwybitniejszych artystów XX wieku. 

 Dom, w którym urodził się Pablo Picasso, 

znajduje się na Plaza de la Merced. 

Obecnie znajduje się w nim muzeum – 

Museo Casa Natal, w którym 

zrekonstruowano pracownię jego ojca, 

znakomitego rysownika – Pablo Ruiza. W 

budynku znajdują się wszystkie publikacje 

dotyczące całej twórczości Picasso.  



 Przed domem znajduje się rzeźba Pablo 

Picasso. Posąg został wykonany przez 

znanego w całej Hiszpanii artystę – 

Francisco Lopez Hernandez. Rzeźba 
przedstawia Picasso siedzącego na 

ławce wraz z ołówkiem oraz 

szkicownikiem. 



Calle Larios 

 Calle Larios jest główną ulicą miasta Malaga. Miejsce to zostało uznane 

za jedną z pięciu najdroższych ulic handlowych w Hiszpanii. 



Zamek Gibralfaro 

 Zamek został wybudowany w pierwszej połowie 

XIV wieku. Wzniesiony na wzgórzu, miał pełnić 

funkcje obronne twierdzy Alcazaba, z którą 

połączony jest przejściem. Nazwa zamku 
pochodzi od znajdującej się w pobliżu latarni 

morskiej i oznacza „twierdza z latarnią”. 

 



Teatr Rzymski 

 Teatro Romano został zbudowany w I wieku p.n.e. podczas 

panowania cesarza Augusta. Na pierwsze ślady teatru rzymskiego 

natrafiono przypadkiem w 1951 roku. 



Katedra 

 Renesansowy kościół wybudowany w latach 1528-1782. 



Almuñécar 
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 Na plażę do Almuñécar pojechałam w sobotę (09.06.2018r). Choć 

na początku było po chmurno i wiał wiatr to czas spędziłam 

bardzo przyjemnie wraz z moimi znajomymi.  

 Almuñécar to niewielka, ale bardzo malownicza andaluzyjska 
gmina. Miejscowość mieści się we wschodniej części wybrzeża 

Costa Tropical.  

 Almuñécar posiada 19 kilometrów wybrzeża, które zostało 

podzielone na 25 osobnych plaż. Istnieje tam wiele możliwości 
uprawiania sportów wodnych. 


