
Informacje praktyczne: 

 

• Przelot Wizzair Katowice - Malaga i powrót  – 1400 w obie strony/za 2 osoby z 1 

bagażem rejestrowanym;  niemowlę:260zł w obie strony (czas przelotu około 3 

godziny) 

• Transport w Andaluzji –  najprościej wynajęty samochód. Na lotnisku mieliśmy już 

wcześniej zarezerwowany samochód z firmy Marbesol ok. 200 Euro – za 10 dni plus 

paliwo którego średni koszt to był 1,38 Euro za litr. Dodatkowo płatny fotelik: 2,50 

Euro za dzień. Drogie są parkingi ok 2-3 Euro za godzinę, maksymalnie 15 Euro za 

dzień. Na obrzeżach można znaleźć darmowe miejsca parkingowe.  

Autostrady są płatne i niepłatne. Często równolegle do płatnej jest darmowa. My 

korzystaliśmy tylko z darmowych – żadnych korków, świetnie się jechało.  

• Nocleg w Rincon de la Victoria –  Wynajęty apartament na stronie 

https://www.airbnb.pl/rooms/18016231  Miejsce położone idealnie – zaraz przy plaży 

(jest wejście przez bramkę z ogrodu prosto na plażę); około 15km od Malagi. Ponadto 

10 minut piechotą supermarket „Mercadona” lub dalej w mieście SuperSol. Koszt 10 

noclegów (dwie rodziny) 846 Euro. Apartament ma 3 sypialnie, więc dla 2 rodzin. Jest 

też łóżeczko dla dziecka.  

 

 

Wstępy: 

 

Uwaga: większość kościołów, zwłaszcza w dużych miastach pobiera opłaty wstępu za 

zwiedzanie.  

 

• Alhambra: 14 Euro, dzieci do lat 12 za darmo. Informacje o cenach o godzinach 

otwarcia: https://tickets.alhambra-patronato.es/en/ 

 

Najważniejszą informacją dla turystów wybierających się do Alhambry jest to, że kupując 

bilet musimy od razu wybrać godzinę odwiedzin kompleksu pałacowego Nasrydów. Musimy 

również stawić się o czasie przed wejściem, które znajduje się tuż obok Pałacu Karola V (a 

najlepiej chwilę wcześniej). W innym wypadku nie zostaniemy wpuszczeni i przepadnie nam 

bilet. Pozostałe atrakcje możemy odwiedzić w dowolnym momencie. 

Z biletem możemy zwiedzić Pałace Nasrydów, twierdzę Alcazaba, ogrody Alhambry (El 

Partal) i znajdujące się poza murami Generalife, czyli ogrody z białym pałacem. Do Pałacu 

Karola V (Palacio de Carlos V) i znajdujących się w nim muzeów wejdziemy za darmo. 

Podobnie jak do małych łaźni arabskich znajdujących się przy ulicy Calle Real. 

Dostęp dla osób z dziećmi w wózku. 

Niestety, dostęp do wszystkich miejsc w Alhambrze nie jest możliwy z wózkiem. Twierdzę 

Alcazaba czy Pałac Nasrydów nie da się zwiedzać z wózkiem. Jedyną możliwością jest 

użycie nosidła własnego lub pożyczonego w punkcie informacji (tam też można zostawić 

wózek) 

Ponadto należy zaopatrzyć się w jedzenie na owe kilka godzin zwiedzania, gdyż na miejscu są 

dosłownie dwa miejsca, gdzie można kupić kanapkę, a obiad w drogiej restauracji hotelu. 

Wszelkie restauracje są na ulicy jeszcze przed „skasowaniem” biletu wstępu.  

 

https://tickets.alhambra-patronato.es/en/


• Jaskinia – Cueva de Tesoro w Rincon – 4,65 Euro. Informacje o jaskini: 

http://www.cuevasturisticas.es/cueva_2.asp?c=1 Z niemowlakiem do jaskini można 

wejść w nosidle. 

 

• Jaskinia w Nerja – 10 Euro, dzieci do 6 lat za darmo, od 6 do 12 lat – 6 Euro. 

Informacje o jaskini: http://www.thenerjacaves.com/  

 

• La Mezquita w Kordobie – 10 Euro. https://www.mezquitadecordoba.org/en/ticket-

mosque-cordoba.html  

 

• Muzeum Picassa – 8 Euro lub w każdą niedzielę dwie ostatnie godziny są za darmo. 

http://www.museopicassomalaga.org/  

 

• Park Narodowy Torcal – za darmo. Świetne miejsce. Kilka tras do wyboru od takiej 

45 minutowej do bardzo wymagających. Wszystkie informacje: 

http://www.torcaldeantequera.com/  

 

• Ruiny zamku w Salobreni –  2 Euro (ale tylko dlatego ze weszliśmy godzinę przed 

zamknięciem. Normalnie kosztuje 4 Euro) 

 

• Skała na Gibraltarze – wjazd kolejką w obie strony 15,50 funtów brytyjskich. Inne 

możliwości (większy wybór zwiedzanych miejsc) można wybrać na stronie: 

https://gibraltarinfo.gi/en/home-2/  

Zwiedzanie Skały z dzieckiem w wózku jest trudne. Są schody i stromo. Najlepsza 

opcja to wjechać i zjechać kolejką (bez zwiedzania punktów na zboczach skały), albo 

mordować się z dzieckiem w nosidle. Nawet wejście do kolejki na dole jest 

problemem bo nie ma windy i trzeba taszczyć wózek po schodach. 

 

Największym problemem wjazdu na Gibraltar jest ograniczona liczba miejsc parkingowych 

oraz możliwość długiego stania w kolejce przy kontroli, szczególnie w godzinach szczytu w 

dni powszednie (7:00-10:00 i 15:00-18:00. Jeśli przyjedziemy odpowiednio wcześnie, w 

weekend lub poza sezonem, to powinniśmy znaleźć miejsce parkingowe bez większego 

problemu - czy to płatne (1 do 2 funtów za godzinę) lub darmowe (np. na parkingu przy 

kolejce liniowej). Pamiętajmy, że nie wolno parkować poza miejscami do tego 

przeznaczonymi. W przypadku pozostawienia samochodu po stronie hiszpańskiej po prostu 

przechodzimy przez granicę piechotą. Nie tracimy czasu na szukanie miejsca parkingowego 

ani na granicy. Problemem może być tu z kolei miejsce parkingowe po stronie hiszpańskiej. 

Przy samej granicy funkcjonują parkingi – za dzień płatne ok 15 Euro. 

Przejście graniczne i kontrola paszportowa 

Podczas przejścia przez granicę zostaniemy poddani kontroli paszportowej. Polacy mogą 

przekroczyć granicę pokazując dowód osobisty lub paszport. 

Gibraltar graniczy z hiszpańskim miastem La Línea de la Concepción (w skrócie La Línea). 

Przez granicę możemy przejść pieszo lub przejechać samochodem. Przejście piesze jest 

całkowicie bezproblemowe. Czasem wystarczy jedynie podnieść dowód przechodząc obok 

okienka i po prostu przejść. Przejście graniczne otwarte jest codziennie przez 24 godziny na 

dobę. Ciekawostką jest to, że po przejściu kontroli do miasta idziemy lub jedziemy… 

http://www.cuevasturisticas.es/cueva_2.asp?c=1
http://www.thenerjacaves.com/
https://www.mezquitadecordoba.org/en/ticket-mosque-cordoba.html
https://www.mezquitadecordoba.org/en/ticket-mosque-cordoba.html
http://www.museopicassomalaga.org/
http://www.torcaldeantequera.com/
https://gibraltarinfo.gi/en/home-2/


środkiem pasa startowego gibraltarskiego lotniska. Gdy akurat coś ląduje, to droga zamykana 

jest na kilkanaście minut. 

Do centrum Gibraltaru można dostać się autobusem nr 5. Linia numer 5 odjeżdża spod 

lotniska i zatrzymuje się na Market Place w samym centrum. Linię obsługują czerwone 

piętrowe autobusy typu double-decker.  

Linia numer 2 odjeżdża z przystanku przy John Mackintosh Square i jedzie aż pod Europa 

Point. 

Informacje na temat miejskich linii autobusowych: http://www.gibraltarbuscompany.gi/site/  

 

 

Restauracje: 

Wybór jest ogromny. Poza tym wszędzie serwowane są dania dnia w cenie około 10 Euro. 

Zazwyczaj jest to zupa, danie i deser, a czasem jeszcze coś do picia. 

 

• Los dos Hermanos (Avenida de la Torre, num. 6 Rincón de la Victoria) -  Paella con 

carne i Paella mixta (mięso i owoce morza) – 16 Euro za dwie osoby 

• La Pilastra del Torero (http://lapilastra.com; Puente Nuevo, Ronda) – danie dnia 10 

Euro – andaluzyjskie gazpacho, lomo en salsa z frytkami i pieczonymi paprykami, 

mus czekoladowy 

• Jedna z restauracyjek przy calle Real, Frigiliana - danie dnia 10 Euro, 3 rodzaje tapas 

każde po 3 Euro (np. ziemniaczki na ostro – patatas bravas, miniburger,) 

• Bar El Puente, Rio Seco (Rincón de la Victoria, Av. del Mediterráneo, 258, przy 

moście w suchym korycie rzeki)- fantastyczne domowe gaspacho 2 Euro, pieczone 

sardynki (6sztuk) – 3 Euro, ryba pieczona  na ogniu 20Euro za kg.  

• Bodega Taberna Rafae (Calle Deanes, 2 (Barrio de la Judería), Kordoba,  

http://www.bodegatabernarafae.com/la-taberna.html) – zupa salmorejo, chuleton 

(mięso) z frytkami, deser flan, piwo – danie dnia – 10,90 Euro 

• La Bodeguita de Inma (Antequera, Alameda de Andalucía 16) – plato de la montana 

(mięso, kiełbaska, kaszanka, sadzone jajko, frytki, pieczone papryki; tinto de verano 

ok. 10 Euro. 

• Mała restauracyjka w Salobreñi – obiad karczochy z ryżem z rodzynkami – ok. 10 

Euro 

• The Angry Friar (Gibraltar, Main Street obok Parlamentu) -  obiad dnia żeberka z 

frytkami i groszkiem lub gicz 8 funtów brytyjskich (mega duże porcje jeśli chodzi o 

żeberka czy gicz) 

• Liceo Playa (Rincon de la Victoria, na samej plaży https://liceoplaya.com) menu del 

dia – np. paella za 6 Euro 

• El Castillo (Paseo de la Marina, 2, Rincon de la Victoria) ryba 12E, sałatka 4E, 

sardynki 6E, tortilla ziemniaczana 5E, Cola 2E,  

 

Jedzenie dla niemowląt w sklepach: 

 

Zakupy robiliśmy w Mercadonie – wybór duży obiadków w cenach podobnych do tych  w 

Polsce – około 1 Euro za słoiczek. Jednak większość potraw jest zmielona na krem. Mniejszy 

wybór kaszek na dzień dobry czy dobranoc w słoiczkach. Hiszpanie podają… kolejne słoiczki 

obiadowe. Stąd np. jest kurczak na dobranoc.  
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Kuchnia Andaluzji 

Andaluzja to region cieszący się wieloma dobrodziejstwami natury. Dotyczy to przede 

wszystkim obszarów należących do jej wybrzeża gdzie po obydwu stronach Cieśniny 

Gibraltarskiej znajdziemy bogactwo ryb i owoców morza, zarówno śródziemnomorskich jak 

i atlantyckich. Po dzień dzisiejszy urodzeni andaluzyjscy kucharze słyną z nieprzeciętnych 

umiejętności smażenia drobnej sardeli na ogniu („espeto de sardinas”), której aromatyczny 

efekt zdrobniale nazywają w miejscowym dialekcie pescaíto frito. Przygotowane w ten 

sposób, zroszone sokiem z cytryny smakują wybornie popijane miejscową, wytrawną sherry 

z Jerez, albo prostszy napój tinto de verano (wino ze spritem lub lemoniadą, lodem i 

owocami). Oczywiście obowiązkowa paella, najlepiej z owocami morza.  Kolejnym daniem 

które należy spróbować to patatas bravas, czyli podgotowane i usmażone w głębokim 
tłuszczu ziemniaki podawane z sosem pomidorowym i majonezowym czy ogromna 
ziemniaczano-jajeczna tortilla. Poza tym obojętnie nie przejdziemy obok słynnej szynki 
jamon serrano. Ciekawym odkryciem było migas to sycąca, pasterska potrawa bazująca na 
„wczorajszym” chlebie i kiełbaskach chorizo.  

 

Rewelacyjne zupy andaluzyjskie: 

• Gazpacho – chłodnik z pomidorów 

• Salmorejo – odmiana gazpacho w Kordobie gęstszy podawany z jajkiem na twardo) 

• Ajoblanco - chłodnik na bazie migdałów i czosnku 

 

W Hiszpanii popularne są tzw. tapasy, czyli małe przekąski (czasem całkiem spore) koszt ich 

od 1-3 Euro. Najczęstsze tapasy: 

cicharrones – schab 

jamón serrano – wędzona szynka serrano (z białych świń) 

albóndigas – klopsy  

pinchito moruno – szaszłyki jagnięce 

croquetas – krokiety 

chorizo – kiełbasa 

boquerones en vinagre – świeże sardele w occie 

pescadito frito – smażone rybki 

chipirones – małe kalmary, 

gambas a la plancha – duże krewetki z rusztu  

pulpo – ośmiornica  

calamares – kalmary 

mejillones – duże małże 

almejas – małe małże 

atún – tuńczyk 

tortilla – omlet z ziemniakami 

ensaladilla rusa – sałatka z ziemniaków 

banderillas – szaszłyki z marynowanych ogórków, cebulki, papryki 

patatas bravas – smażone ziemniaki w ostrym sosie 

berenjenas con miel – bakłażany z miodem 

montaditos, pringas – kanapki 

champiñones a la plancha – grillowane pieczarki, 

aceitunas – oliwki 

migas – smażona bułka tarta z warzywami i kawałkami mięsa 

quesos – sery 

 



Oczywiście tapasem może być również mała porcja jakiegoś dania np miniburger, kawałek 

tortilli itp. Przy zakupie kilku takich tapas można spokojnie najeść się w porze obiadowej 

 

 

Ceny w sklepie: 

• bagietka od 0,49E 

• masło 1,50 E 

• szynka jamon – od 7E/kg 

• chorizo – od 6 E/kg 

• mleko 0,50 E 

• soki  w kartonach od 0,40E 

• oliwki od 1E 

• sangria od 1,5E 

• tinto de verano od 1,5E 

• wino od 2E  

• woda 0,19E/2l 

• świeże krewetki – 6E/600g 

• gazpacho w kartonie od 1,5E 

• jajka 12 sztuk – 2 E 

• 4 ciasteczka pasteis – 1,5E 

• lody gałka – 2E 

• banany 1,5E/kg 

• pomidory od 0.80E/kg 

 

na bazarze  Mercado de Atarazanas  w Maladze: 

• świeże ryby od 6 E/kg 

• świeże krewetki: od 8E/kg 

• małże od 3E/kg 

• czereśnie 4E/kg 

• brzoskwinie 1,5E/kg 

• oliwki 250g od 1,5 E 

• żółty ser 250g od 2,5E 

• pomidory od 1E/kg 

• melon 0,90E/kg 

• arbuz 0,90E/kg 

• pomarańcze 1,5E/kg 

• figi 6E/kg 


