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WSTĘP

Koloryt, aromaty i atmosfera Kordo-
by z pewnością cię urzekną. Zechciej 
poznać najbardziej fascynujące legendy 
oraz tajemnice tego niezwykłego miasta.
Zaskoczy cię tu mnogość zabytków 
oraz bogata spuścizna kulturowa. Od-
wiedź wspaniały Wielki Meczet-Kate-
drę, przejdź przez Most Rzymski nad 
rzeką Gwadalkiwir i pospaceruj po 
dawnej żydowskiej dzielnicy (Judería), 
którą tworzy sieć wąskich uliczek oraz 
pobielanych patiów.
Historia miasta znajduje swoje odzwier-
ciedlenie także w jego gastronomii, 
w której od czasu przybycia Rzymian 
do Hiszpanii oliwa z oliwek zajmuje ho-
norowe miejsce i do dziś stanowi pod-
stawowy składnik diety śródziemno-
morskiej. Kordobańska szynka iberyjska 
oraz przysmaki takie jak salmorejo (zupa 
krem na bazie pomidorów, chleba, czo-
snku i oliwy) to kolejne przykłady kuli-
narnej tożsamości miasta.
Kordoba jest również synonimem sztuki, 
kultury i rozrywki dzięki licznym wyda-
rzeniom kulturalnym takim jak festiwa-
le flamenco, koncerty, pokazy taneczne 
oraz innym imprezom organizowanym 
przez cały rok. Ponadto znajdziesz tu licz-
ne muzea, a także tętniące życie nocne.

 a MECZET-KATEDRA W KORDOBIE
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Cała Andaluzja kojarzy się ze słoń-
cem, radością i atmosferą świętowa-
nia. W maju na ulicach Kordoby uno-
si się zapach jaśminu, jednego z wielu 
kwiatów zdobiących tutejsze dziedziń-
ce podczas obchodów święta patiów 
(Fiesta de los Patios de Córdoba) wpi-
sanego na listę reprezentatywną nie-
materialnego dziedzictwa kulturowego 
ludzkości. Białe ściany domów są spe-
cjalnie udekorowane z tej okazji i ema-
nują wyjątkową urodą.
Gościnność to jedna z charakterystycz-
nych cech tutejszych mieszkańców. 
Otwarci oraz przyjaźnie nastawieni 
sprawią, że poczujesz się tu jak w domu. 
Przyjedź i odkryj miasto, które zapewni 
twoim pięciu zmysłom wielu wrażeń.

To tysiącletnie miasto wpisane 
na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO jest żywym świadectwem 
wielokulturowości. To przewodnik 
po przeszłości i współczesności.



4

KORDOBA

DZIELNICE 
KORDOBY 

 a MOST RZYMSKI

DZIELNICA ŻYDOWSKA
Jej wąskie uliczki z pobielanymi domami 
są pełne uroku. Odkryjesz wśród nich 
zakamarki z zachowanymi do dziś śre-
dniowiecznymi pozostałościami trzech 
kultur: chrześcijańskiej, muzułmańskiej 
i żydowskiej.
Najlepsze miejsce do podziwiania pa-
noramy tego najpiękniejszego zakątka 
Andaluzji to szczyt wieży Torre de la 
Calahorra, który może być preludium 
do dalszego zwiedzania tej dzielnicy. 
Następnie wybierz się na drugą stronę 
rzeki Gwadalkiwir Mostem Rzymskim, 
by po przejściu przez Bramę Mostową 
(Puerta del Puente) znaleźć się w za-
bytkowej części miasta.
Kilka metrów dalej bije serce Kordo-
by, Wielki Meczet-Katedra, obiekt 
wpisany na listę światowego dziedzic-
twa UNESCO, do którego prowadzi  

Brama Przebaczenia (Puerta del Per-
dón). Po przejściu pięknego dziedzińca 
pełnego drzewek pomarańczowych (Pa-
tio de los Naranjos) dotrzesz do wnętrza 
z imponującym lasem kolumn z dwuko-
lorowymi łukami podkowiastymi.

 a DZIEDZINIEC PATIO DE LOS NARANJOS
MECZET-KATEDRA W KORDOBIE
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DZIELNICE KORDOBY 

Wśród miejsc wartych odwiedzenia znaj-
duje się minaret zachowany wewnątrz 
obecnej wieży, na której dzwonnicę 
warto się wspiąć, aby podziwiać pięk-
ne widoki miasta oraz narożnik samego 
Meczetu-Katedry z tej perspektywy. Nie 
pomiń najstarszego wejścia do świątyni, 
Puerta de San Esteban, ani najważniej-
szego miejsca skupienia w meczecie, 
mihrabu ze szklanymi bizantyjskimi mo-
zaikami i wspaniałą kopułą. W centralnej 
części meczetu dumnie wznosi się kato-
licka katedra łącząca w sobie styl gotyc-
ki, renesansowy oraz barokowy.

W tej samej dzielnicy warto również 
odwiedzić synagogę, jedną z najlepiej 
zachowanych w Hiszpanii. Zbudowana 
w pierwszej ćwierci XIV wieku w ostat-
nich czasach miała inne przeznaczenia. 
Dzięki pracom konserwatorskim jakość 
inskrypcji w języku hebrajskim jest 
doskonała.

W jej sąsiedztwie, w dwukondygnacyj-
nym budynku w stylu mudejar, znajduje 
się targ miejski, na którym kordobańscy 
rzemieślnicy oferują swoje tradycyjne 
wyroby ze srebra, ceramiki lub skóry. 
Można tam kupić ciekawe pamiątki.

 a EL MIHRAB
MECZET-KATEDRA W KORDOBIE

 a MECZET-KATEDRA W KORDOBIE
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W dzielnicy żydowskiej jest również 
okazja, by poczuć atmosferę flamenco. 
Odwiedź dawną gospodę, a dzisiejsze 
centrum flamenco Posada del Potro – 
Centro Flamenco Fosforito populary-
zujące ten typowy andaluzyjski rodzaj 
śpiewu i tańca. Wizyta tutaj pozwoli 
dowiedzieć się o narodzinach i ewolucji 
flamenco poprzez jego instrumenty, ar-
tystów oraz kostiumy.

Dawna dzielnica żydowska jest ideal-
nym miejscem do podziwiania typo-
wych kordobańskich fasad. Ciekawym 
ich przykładem jest budynek Casa del 
Indiano z ornamentami charaktery-
stycznymi zarówno dla gotyku, jak i sty-
lu mudejar. Zrób sobie zdjęcie w ma-
lowniczym zaułku Calleja de las Flores 
ze wspaniałym widokiem na Meczet-
-Katedrę.

 LWięcej informacji na stronie: 
 www.mezquita-catedraldecordoba.es

 b KORDOBAŃSKIE PATIO 
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DZIELNICE KORDOBY 

DZIELNICA SAN BASILIO INACZEJ ALCÁZAR VIEJO
Położona wzdłuż rzeki Gwadalkiwir 
dzielnica San Basilio może się pochwa-
lić jednym z najważniejszych zabytków 
w całym mieście. To zamek Królów 
Katolickich (Alcázar de los Reyes Cris- 
tianos), XIV-wieczna forteca, gdzie za-
padła decyzja o wyprawie, która za-
kończyła się dotarciem do Ameryki. 
Inspirowane stylem arabskim ogrody 
alkazaru są przepiękne. Wewnątrz moż-
na odwiedzić salę z mozaikami z cza-
sów rzymskich (Salón de los Mosaicos) 
lub salę audiencyjną (Sala de Recepcio-
nes) z zabytkowymi meblami, takimi jak 
XVII-wieczny chór kapitulny czy współ-
czesnymi, jak stół z mapą odkryć.

Niedaleko stąd znajdują się Stajnie 
Królewskie zbudowane pod koniec XVI 

wieku na rozkaz Filipa II, by prowadzić 
hodowlę konia rasy hiszpańskiej lub an-
daluzyjskiej, wywodzącego się od koni 
arabskich.

Również w okolicy twierdzy wznoszą 
się mury zamku dzielnicy żydowskiej, 
dawnej budowli wojskowej, w której 
na początku XIII wieku osiedleni byli 
Żydzi sefardyjscy. Przejdź bramą Puerta 
de Sevilla prowadzącą do dzielnicy San 
Basilio oraz zwróć także uwagę na wie-
żę Torre de Belén, jedną z niewielu pa-
miątek zachowanych z dawnego muru 
otaczającego dzielnicę żydowską.

 LWięcej informacji na stronie: 
 www.turismodecordoba.org/ 
 alcazardecordoba.cfm

 a ALKAZAR KRÓLÓW KATOLICKICH
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KORDOBA

SANTA MARINA 

Jest również znana jako dzielnica torre-
adorów, ze względu na tradycje zwią-
zane z tego rodzaju widowiskiem. Znaj-
dziemy tu pomnik upamiętniający postać 
Manolete, najsłynniejszego torreadora 
Hiszpanii lat 40. XX wieku. Stoi on na-
przeciwko XIII-wiecznego kościoła Santa 
Marina, jednego z najstarszych w mieście. 
Na uwagę zasługują potężne przypory fa-
sady nadające świątyni wygląd fortecy.

Kolejnym ważnym zabytkiem, który na-
leży odwiedzić, jest Pałac Viana, okaza-
ła rezydencja z manierystycznym wej-
ściem. Wewnątrz czeka na ciebie ogród 
i dwanaście dziedzińców, każdy inny, 
ale wszystkie wiosną zachwycają swoim 
kwiatowym przepychem. Możesz rów-
nież odwiedzić komnaty poświęcone 
kolejno różnym tematom jak sztuka, mo-
zaika, sufit kasetonowy czy dzieła Goi.

Z kolei kościół San Agustín wyróżnia się 
wspaniałym wnętrzem uważanym za 
barokowy klejnot Kordoby. Dzięki nie-
dawnej renowacji światło dzienne uj-
rzały piękne malowidła ścienne i freski 
o wielkim bogactwie chromatycznym. 
Znajdziesz w nim podobieństwa do ka-
plic kościoła San Cayetano znajdujące-
go się na tzw. Cuesta de San Cayetano. 
Warto zwrócić uwagę na jego sklepie-
nia i ozdobne detale.

 a KOŚCIÓŁ SANTA MARINA
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W pobliżu urokliwego Ogrodu Poetów 
przespaceruj się wzdłuż XII-wiecznego 
muru (Muralla Marrubial) z czasów Al-
morawidów. Bronił on obszaru obec-
nego historycznego centrum zwanego 
niegdyś Ajerquía, które podczas rzą-
dów arabskich było zamieszkane przez 
rzemieślników i kupców.

 LWięcej informacji na stronie:  
 www.palaciodeviana.com

Poznaj Kordobę z jej wąskimi 
uliczkami pełnymi pałaców 
i dawnych rezydencji lokalnej 
arystokracji.
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SAN ANDRÉS-SAN PABLO
W wąskich uliczkach o typowym kor-
dobańskim charakterze dominują niskie 
domy, sklepiki i knajpki. W czasach mu-
zułmańskich była to dzielnica hafciarzy 
jedwabiem i do dziś zachował się jej 
układ urbanistyczny z czasów Al-Anda-
lus. Przy głównych ulicach, San Pablo 
oraz Realejo, wznosi się większość ko-
ściołów i rezydencji.
Kościół parafialny San Andrés jest do-
skonałym przykładem tzw. kościołów 
ferdynandyjskich czyli średniowiecz-
nych świątyń zbudowanych na rozkaz 
króla Ferdynanda III po odbiciu miasta 
spod panowania muzułmańskiego w XIII 
wieku (1236). Z kolei kościół San Pablo 
wznosi się w miejscu dawnego rzym-
skiego cyrku, a później pałacu Almoha-
dów. Podziwiaj znajdujące się tu sklepie-
nia kasetonowe w stylu mudejar i jedną 
z najbardziej czczonych przez mieszkań-
ców Kordoby figur Matki Bożej Bolesnej.
Możesz także udać się do innych obiek-
tów sakralnych, jak klasztor Santa Marta 
w stylu mudejar z urokliwym dziedziń-
cem, skąd można obserwować gotycką 
fasadę tej budowli.
Kolejną atrakcją są pałace i arystokratycz-
ne rezydencje. Gmachy takie jak Casa de 
los Villalones czy pałac rodu Luna z ich 
herbami na fasadzie to miejsca, gdzie 
upływ czasu jakby się zatrzymał.
Nie można też nie odwiedzić impo-
nującego placu Plaza de la Corredera 
powstałego w XVIII wieku w sąsiedniej 
dzielnicy San Pedro. To jedyny kwadra-
towy plac w Andaluzji i jednocześnie 
popularne miejsce, idealne, by wybrać 
się na tapas do któregoś z ogródków 
restauracyjnych i spędzić czas na rynku.

 ` PLAC PLAZA DE LA CORREDERA
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SAN LORENZO
Po odbiciu miasta z rąk arabskich na miej-
scu meczetu wybudowano kościół św. 
Wawrzyńca (San Lorenzo), od którego 
imienia pochodzi nazwa tej części miasta. 
Kościół San Lorenzo jest jednym z naj-
piękniejszych w mieście, ze wspaniałą 
gotycko-mudejarską rozetą na głównej 
fasadzie. Kolejnym ciekawym obiek-
tem w tej okolicy jest barokowy kościół 
Matki Bożej Łaskawej (Nuestra Señora 
de Gracia). Stanowi część klasztoru oo. 
trynitarzy, założonego w XVII wie-

ku, a wewnątrz można zobaczyć cenne 
figury takie jak Nasz Pan Jezus Naza-
reński Uratowany i Chrystus Łaskawy. 
Obie figury darzone są przez mieszkań-
ców Kordoby wielkim kultem. Na za-
kończenie zwiedzania możesz udać się 
do gimnazjum oo. salezjanów z kościo-
łem Najświętszej Maryi Panny Wspo-
możenia Wiernych (María Auxiliadora), 
pierwszym w Andaluzji jej poświęconym, 
i której figura każdego roku 24 maja bie-
rze udział w procesji ulicami dzielnicy.

MEDINA AZAHARA
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MEDINA AZAHARA
Bardzo blisko miasta znajduje się stano-
wisko archeologiczne Medina Azahara. 
To pozostałości po jednej z najpiękniej-
szych willi pałacowych w czasach Al-An-
dalus, zbudowanej w X wieku przez Abd 
ar-Rahmana III. Obejrzyj ją we własnym 
tempie lub weź udział w wycieczce z prze-
wodnikiem i poczuj potęgę oraz splendor 
tamtych czasów. Spacer po salonach pa-
łacu przeniesie cię do epoki, gdy miastem 
rządzili kalifowie.
W kompleksie archeologicznym działa 
centrum informacji stanowiące punkt 
startowy zwiedzania. W jego części pod-
ziemnej zafascynuje cię cenna kolekcja 
muzealna z eksponatami z najważniej-
szych okresów starej medyny.
Dostać się możesz tutaj samochodem 
lub autobusem mającym przystanek przy 
avenida del Alcázar. Bilety należy zakupić 
z wyprzedzeniem przez stronę interneto-
wą, telefonicznie lub w punktach infor-
macji turystycznej.

 LWięcej informacji i sprzedaż biletów 
 w biurach informacji turystycznej 
 lub na stronie  
  www.museosdeandalucia.es/web/ 

conjuntoarqueologicomadinatalzahra

Stanowisko archeologiczne 
Medina Azahara zostało 
wpisane na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. 
Przyjedź, by je poznać.
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Muzeum Sztuk Pięknych znajdujące się 
na Plaza del Potro w dawnym szpitalu 
dobroczynnym mieści ciekawą kolekcję 
dzieł uznanych hiszpańskich malarzy, 
takich jak Valdés Leal, Zurbarán, Ribera, 
a także Murillo oraz rzeźbiarzy, takich 
jak Mateo Inurria czy Juan de la Mesa.

Przy tym samym dziedzińcu co Mu-
zeum Sztuk Pięknych znajduje się inne 
Muzeum – Julio Romero de Torres – 
poświęcone twórczości kordobańskiego 
malarza, którego obrazy o silnej symbo-
lice i pewnej aurze tajemniczości przy-

niosły artyście sławę oraz ogromną po-
pularność. W muzeum można podziwiać 
niektóre z jego najbardziej charaktery-
stycznych obrazów, m.in. Mała handlar-
ka węglem (La chiquita piconera) i Po-
marańcze i cytryny (Naranjas y limones).

Przy placu Plaza Jerónimo Páez w XVI-
-wiecznym renesansowym pałacu mie-
ści się Muzeum Archeologiczne i Etnolo-
giczne Kordoby. Na trzech dziedzińcach 
i w ośmiu salach zobaczysz unikalne eks-
ponaty pochodzące z okresów od prehi-
storii po czasy Al-Andalus.

KULTURA 
Odkryj inny sposób poznania historii, kultury 
i zwyczajów mieszkańców Kordoby dzięki 
licznym muzeom oraz centrom sztuki.
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Znajdziesz tu także ciekawe centra sztuki 
jak Palacio de la Merced, dawny klasztor, 
gdzie odbywają się wystawy czasowe. 
Budynek jest jednym z najlepszych przy-
kładów baroku kordobańskiego, o czym 
świadczy choćby jego główny krużganek.

Z kolei położone w samym sercu dzielni-
cy żydowskiej domostwo z czasów kali-
fatu, Casa Andalusí to piękne, pełne uro-
ku miejsce. Andaluzyjski charakter domu 
miesza się z atmosferą orientu, a jego za-
kątki wypełnione są muzyką, aromatami 
i kolorami kwiatów. Mieści się tu również 
Muzeum Papieru zapraszające w cieka-
wą podróż poprzez proces produkcji 
tego materiału w dawnym Kalifacie Kor-
doby oraz posiadające także ciekawą ko-
lekcję monet z czasów Al-Andalus.

Jeśli interesuje cię sztuka współczesna, 
odwiedź Centrum Sztuki Pepe Espaliú 
z siedzibą w niedawno odrestaurowa-
nym domu-dziedzińcu z XVIII wieku. 
Posiada stałą wystawę około 40 dzieł 
malarza i rzeźbiarza Pepe Espaliú, jed-
nego z czołowych artystów sztuki hisz-
pańskiej XX wieku.

 LWięcej informacji: 
 www.museojulioromero.cordoba.es

 a PAŁAC LA MERCED

SMAKI 
KORDOBY
Tawerny i serwowane w nich tapas to 
kwintesencja filozofii miasta oraz jego 
gastronomii. Skosztuj tych pysznych mi-
niaturowych przekąsek, popijając je kie-
liszkiem wina Montilla-Moriles.

Tego typu lokale są rozsiane po całym 
mieście, a większe ich skupiska znajdzie-
my zwłaszcza w dzielnicach San Lorenzo, 
San Andrés i Santa Marina. Wiele z nich 
funkcjonuje od ponad wieku. Są duszą 
Kordoby, miejscami, gdzie gastronomia 
stała się sztuką.

Jednym z najbardziej charakterystycz-
nych dań tradycyjnej kuchni Kordoby 
jest salmorejo, czyli zimny krem z po-
midorów, czosnku i kawałków pieczywa 
spożywany szczególnie chętnie latem. 
Inne dania, których nie może zabraknąć 
w żadnej restauracji kordobańskiej, to 
flamenquín (roladka z iberyjskiej szyn-
ki i schabu panierowana oraz smażona), 
byczy ogon, marynowana ryba panie-
rowana, a także ajoblanco (zimna zupa 
z pieczywa, mielonych migdałów, czo-
snku, wody, octu, soli i oliwy z oliwek).

ZUPA KREM SALMOREJO
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Jeśli chodzi o kuchnię awangardową, 
to w tym andaluzyjskim mieście po-
wstaje coraz więcej restauracji oferu-
jących wyjątkowe i ekskluzywne do-
znania. Spróbuj reinterpretacji kuchni 
andaluzyjskiej zaproponowanej przez 
prestiżowego szefa kuchni Paco Mora-
lesa lub propozycji łączących receptury 
z przeszłości z wykorzystaniem nowych 
technik kulinarnych.

Uzupełnij swoją trasę gastronomiczną, 
odkrywając jedną z miejskich hal targo-
wych. Najbardziej cenioną przez sma-

koszy jest hala Victoria, gdzie na stra-
ganach znajdziemy zarówno świeże 
produkty, jak i gotowe do spożycia da-
nia. Ponadto hala ma bezkonkurencyjną 
lokalizację – w samym sercu Ogrodów 
Wiktorii. Wpadnij do tej wyjątkowej 
enklawy na pełny posiłek lub na tapas.

Na deser spróbuj słodkich przysmaków 
typowych dla tego regionu jak np. pastel 
cordobés, ciasto francuskie, które zwy-
kle jest wypełnione anielskim włosem 
(włóknami z pewnego gatunku dyni) lub 
marmoladą z pigwy z Puente Genil.
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SMAKI KORDOBY 
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KORDOBA NA CZTERY 
PORY ROKU

LATO
Miesiące letnie są idealne, aby wybrać 
się w góry Sierra de Córdoba, odkryć 
ich imponującą przyrodę i zażyć nieco 
ochłody. Najbliżej, bo w odległości około 
15 minut jazdy samochodem położona 
jest wioska Santa María de Trassierra.

Z kolei godzinę drogi w kierunku za-
chodnim znajduje się zbiornik Breña 
oraz park przyrody Sierra de Horna-
chuelos z bogatą roślinnością, kaska-
dami i wodospadami. Jest to idealne 
miejsce do podglądania licznych tutaj 
populacji ptaków drapieżnych w ich 
naturalnym środowisku.

Inna możliwość to spędzenie letnich 
wieczorów na koncertach plenero-
wych Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Sefardyjskiej w Ogrodzie Bo-
tanicznym stanowiącym niezrównaną 
oprawę dla występów najlepszych in-
terpretatorów dziedzictwa sefardyj-
skiego. Dwa kolejne ważne wydarzenia 
to Biała Noc Flamenco, która odbywa 
się pod koniec czerwca, oraz Festiwal 
Gitarowy w pierwszej połowie lipca.

JESIEŃ
Jednym z symboli Kordoby jest koń. 
We wrześniu, październiku i listopa-
dzie odbywa się większość zawodów, 
pokazów i innych imprez związanych 
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z tymi pięknymi zwierzętami i obcho-
dzonych pod wspólną nazwą Jesień 
Konia (Otoño del Caballo). 
Drugim kluczowym wydarzeniem 
w tych miesiącach jest Jesień Sefardyj-
ska. Przez ponad dwa tygodnie mają 
miejsce liczne warsztaty, koncerty i za-
jęcia pozwalające zagłębić się w histo-
rię oraz poznać żydowskie dziedzictwo 
kulturowe w Hiszpanii.

ZIMA
Kordobański program bożonarodze-
niowy zawiera wiele niespodzianek, ta-
kich jak Los coros cantan a la Navidad. 
To parada różnych chórów przemierza-
jących ulice centrum miasta ze świą-
tecznym repertuarem, która zaskoczy 
cię wyjątkową radosną atmosferą.

Kolejną wielką atrakcją w tym czasie 
jest inicjatywa zwana Święta Bożego 
Narodzenia na Patiach, które to zo-
stają udekorowane na tę okazję po-
insecjami. Wiele prywatnych i insty-
tucjonalnych dziedzińców w mieście 
otwiera swoje podwoje dla odwie-
dzających dodatkowo obdarowywa-
nych przez gospodarzy anyżowymi 
ciasteczkami (polvorones de anís).

WIOSNA
Zapach kwiatu pomarańczy i jaśmi-
nu zalewa miasto wraz z nadejściem 
wiosny. To najwspanialszy moment 
w roku dzięki tradycyjnym obchodom 
trzech świąt: Wielkiego Tygodnia, Jar-
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marku, a także Festiwalu Kordobań-
skich Patiów.

Upamiętniający Mękę Pańską Wiel-
ki Tydzień jest czasem, kiedy tutejsi 
mieszkańcy publicznie manifestują 
swoją wiarę. Procesje przemierzają-
ce historyczne centrum Kordoby są 
szczególnie emocjonalne, naznaczone 
ciszą i skupieniem.

 a LAS CRUCES DE MAYO
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W pierwszej połowie maja obchodzony 
zaś jest Festiwal Patiów. Mieszkańcy 
Kordoby w tym czasie z dumą otwiera-
ją swoje dziedzińce na starym mieście, 
udekorowane kwiatami doniczkowymi 
takimi jak pelargonie, goździki czy ja-
śmin. Można je odwiedzać praktycznie 
przez cały dzień i niejednokrotnie od-
bywają się na nich pokazy flamenco, 
a także  degustacje smakowitych lokal-
nych tapas oraz wina Montilla-Moriles.

Poczuj radość i koloryt wypełniający mia-
sto również podczas Jarmarku w Kordo-
bie, który zwykle odbywa się pod koniec 
maja. Na terenie targowym Arenal spo-
tykają się jeźdźcy, miłośnicy strojów fla-
menco, a tutejsi mieszkańcy oraz przy-
bywający do miasta turyści odwiedzają 
liczne stoiska, by napić się wina, śpiewać 
i tańczyć.

 LWięcej informacji: patios.cordoba.es
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 a FESTIWAL PATIÓW
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Odkryj miasto z licznymi 
atrakcjami dla rodzin 
z dziećmi.

KORDOBA Z DZIEĆMI

Najmłodszym spodoba się z pewnością 
spektakl z tańczącymi końmi andaluzyj-
skimi w Królewskich Stajniach.

Być może jednak bardziej przykuje ich 
uwagę Miasteczko Dzieci – ogromny 
plac zabaw zlokalizowany w parku Cruz 
Conde, z dziesiątkami huśtawek, tyrolek, 
stref piknikowych i budek gastronomicz-
nych, w których można zakupić smaczną 

przekąskę. Główne wejście na teren mia-
steczka znajduje się od strony ulicy Ave-
nida de Menéndez Pidal. Po przekrocze-
niu bramy czekają nas trasy spacerowe 
pośród drzew i ogrodów oraz wszelkie-
go rodzaju placów zabaw. Latem wiel-
kim powodzeniem cieszy się zaczarowa-
ny las ze sztucznych drzew tryskających 
wodą podczas spaceru.

Warto też odwiedzić kordobańskie ZOO 
z wejściem przy ulicy Avenida Linneo. 
Egzotyczny i gościnny świat, na który 
warto poświęcić parę godzin, jeśli planu-
jesz kilkudniowy pobyt w tym pięknym 
mieście.

 b MIASTECZKO DZIECI
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UROKLIWE ZAKĄTKI
Jeżeli możesz przedłużyć swój pobyt i tym samym wzbogacić go o dodatkowe wra-
żenia, podpowiadamy kilka opcji na ciekawe spędzenie czasu. To miasto naprawdę 
zasługuje, by odkryć wszelkie jego zakątki.
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 a OGRODY JARDINES DE LA AGRICULTURA

PARKI I OGRODY
Oprócz wielu pięknych zabytków, stolica 
prowincji Kordoba posiada wiele terenów 
zielonych, w których można odpocząć 
i cieszyć się otaczającą przyrodą. Park 
Cruz Conde, ogrody Juan Carlos I czy 
szeroka zielona aleja Paseo de la Victoria 
to tylko niektóre z atrakcji.

Na brzegu rzeki znajdziesz inne miejsca 
o wyjątkowym uroku, jak rezerwat przy-

rody Albolafía, chroniony obszar zale-
wowy z wysepkami, ptactwem wodnym 
i zabytkowymi młynami wodnymi, które 
przyczyniły się do zamożności średnio-
wiecznego miasta Umajjadów.

Także niedaleko rzeki Gwadalkiwir, 
w pobliżu mostu San Rafael, znajduje 
się Królewski Ogród Botaniczny. Zapro-
jektowany z myślą o jego przeznaczeniu 
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dydaktyczno-naukowym, podzielony 
został na różnorodne sekcje jak np. ar-
boretum, naturalny las, kordobańskie 
patio, rozarium czy roślinny szklarniowe. 
Będziesz mieć również okazję zobacze-
nia niesamowitego kamiennego lasu, ze-
społu dużych roślinnych skamienielin.

CIEKAWE MUZEA
Jeśli chcesz zagłębić się w historię mia-
sta lub niektóre z jego najdziwniejszych 
tradycji, masz wiele możliwości.

Jedną z nich jest Galeria Inkwizycji, pry-
watna kolekcja ukazująca różne proce-
dury stosowane przez europejskie sądy 
inkwizycyjne od XIII do XIX wieku. Za po-
mocą dokumentów, ilustracji i urządzeń 
do zadawania tortur dokładnie wyja-
śniony jest proces sądowy, od aresz-
towania oskarżonego, poprzez różne 
sposoby uzyskania zeznań, po wydanie 
wyroku oraz jego wykonanie.

Z kolei Muzeum Alchemii jest pierwszą 
w Hiszpanii przestrzenią wystawienni-
czą poświęconą fascynującemu światu 
tej starożytnej i świętej nauki. Przed-
mioty, filmy wideo i reprodukcje daw-
nych przyrządów, takich jak ruchome 
koło zodiakalne, pomagają zwiedzają-
cym zrozumieć niektóre z kluczowych 
założeń alchemii prezentowanych 
w tym pięknym budynku dawnej dziel-
nicy żydowskiej. Mieszczą się tu tak-
że laboratorium alchemiczne, alembiki 
i małe obserwatorium.

W tej samej dzielnicy żydowskiej od-
wiedź koniecznie Dom Sefardu – Dom 
Pamięci (Casa de Sefarad – Casa de la 
Memoria), dokumentujący hebrajską 

przeszłość miasta. Znajduje się tu osiem 
sal ze stałą ekspozycją pozwalającą po-
znać najważniejsze aspekty tradycji se-
fardyjskiej i jej dalszy rozwój w diasporze.

W tym samym duchu zorganizowa-
no w Wieży Calahorra Muzeum Żywe 
Al-Andalus, które ma podwójny cel: 
podróż po kulturze andaluzyjskiej oraz 
podkreślanie pozytywnych aspektów 
współpracy między chrześcijanami, Ży-
dami i muzułmanami.

Położony obok Wielkiego Meczetu dom-
-muzeum wyrobów skórzanych Casa Ra-
món García Romero prezentuje zaś trady-
cję garbowania skór technikami z czasów 
kalifatu Umajjadów słynących z wysokiej 
jakości wyrobów i kolorowych zdobień.

 LWięcej informacji:  
 www.casadesefarad.es

 a POMNIK I PLAC MAIMONIDESA



20

KORDOBA

ZABYTKI
Piękna, zabytkowa architektura mia-
sta z pewnością cię oczaruje. Niektóre 
z jego największych skarbów można za-
uważyć od razu, jak na przykład Rzym-
ską Świątynię (Templo Romano) wzno-
szącą się obok ratusza.

Ta zrekonstruowana antyczna budowla 
jest świadectwem świetności Kordoby 
w czasach rzymskich. Niektóre z orygi-
nalnych fragmentów świątyni są wysta-
wione w Muzeum Archeologicznym lub 
w miejscach takich jak Plaza de Doblas, 

gdzie można zobaczyć jedną z kolumn 
przy wejściu.

Kolejnym z zabytków, wartym zoba-
czenia, jest Brama Mostowa (Puer-
ta del Puente). Usytuowana na końcu 
rzymskiego mostu stanowiła łącznik 
pomiędzy miastem a drogą Via Augu-
sta. Warto przejść przez tę imponującą 
budowlę, ale też zatrzymać się chwilę 
dłużej i zwiedzić jej wnętrze w posta-
ci sali ze stałą ekspozycją ilustrującą jej 
historię na przestrzeni wieków.

 b BRAMA MOSTOWA
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PUNKTY WIDOKOWE 
KORDOBY
W topografii miasta nie ma zbyt dużych 
różnic wzniesienia terenu dlatego naj-
lepszymi punktami, by podziwiać jego 
historyczne centrum z góry są zabytki.

I tak na przykład jeden z najpiękniej-
szych widoków na rzymski most i rzekę 
Gwadalkiwir oraz panoramę historycz-
nej części miasta po drugiej stronie 
rzeki rozciąga się z wieży Torre de la 
Calahorra.

Kolejnym ważnym miejscem do podzi-
wiania kordobańskiej panoramy są mury 
Alkazaru Królów Katolickich. Możesz je 
pokonać pieszo podczas odwiedzin tego 
zabytkowego kompleksu, obserwując 
z góry wspaniałość jego ogrodów. War-
to też wejść na szczyt wieży Meczetu-
-Katedry skąd roztacza się piękny widok 
na centrum.

 a PUENTE ROMANO
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 b WIEŻA CALAHORRA

UROKLIWE ZAKĄTKI

Jeśli szukasz dalszej perspektywy, udaj 
się 15 kilometrów za miasto do Las Er-
mitas, miejsca odosobnienia i uciecz-
ki od spraw doczesnych sięgające-
go tradycjami czasów średniowiecza. 
Na terenie pustelni, po minięciu pomni-
ka Najświętszego Serca Jezusowego, 
znajdziesz niesamowity punkt widoko-
wy, z którego będziesz mieć wspaniały 
widok na miasto i część okręgu Vega 
del Gwadalkiwir.
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 a ZAUŁEK CALLEJA DE LAS FLORES

Życie nocne tętni najintensywniej w ob-
szarach o największej koncentracji lokali 
czyli w centrum miasta, wokół Calle Alfa-
ros i placu Plaza de la Corredera. Zarów-
no mieszkańcy Kordoby jak i przyjezdni 
spotykają się tu, aby bawić się nocą w do-
brym towarzystwie przy tapas, drinkach 
i różnych rytmach muzycznych.

Najmodniejsze bary i kluby znajdują się 
przy Vial del Norte, najnowocześniej-
szej alei stolicy. W studenckiej dzielnicy 
Ciudad Jardín gromadzą się miłośni-
cy nocnego ulicznego imprezowania. 
Najwięcej chętnych do nocnej zabawy 
gromadzi się w wielkich dyskotekach 
w strefie Polígono de Chinales.

ŻYCIE NOCNE
Gdy zapada noc, w Kordobie zaczyna się pora 
imprez. Dyskoteki, puby i lokale z muzyką 
na żywo wypełniają się gośćmi, którzy mogą 
się w nich bawić do białego rana.
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OKOLICE KORDOBY
W odległości pół godziny jazdy samo-
chodem znajduje się Almodóvar del 
Río, niewielkie urocze miasteczko, nad 
którym góruje położony na wzgórzu 
imponujący zamek zbudowany w 760 r. 
przez muzułmanów. Jest to jedna z naj-
ważniejszych i najlepiej zachowanych 
twierdz w całej Hiszpanii. Warto po-
święcić trochę czasu na spacer wokół 
zamku oraz zwiedzić wnętrza i dziedziń-
ce, gdzie przez cały rok odbywają się 
różnego rodzaju wydarzenia kulturalne.

Odwiedź też miejscowość Lucena, zwa-
ną Perłą Sefaradu. Ostatni emir Gra-
nady, Muhammad XII Boabdil zanim 
poddał się Królom Katolickim został 
uwięziony w wieży tutejszego Zamku 
Moral, fortecy, w której dziś mieści się 
Muzeum Archeologiczne i Etnologicz-
ne. Przy okazji możesz także odwiedzić 
parafię San Mateo zbudowaną na miej-
scu dawnej synagogi lub piękny pałac 
hrabiów Santa Ana.

 b ZAMEK ALMODÓVAR DEL RÍO
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Jeśli chcesz poznać jedną z najstarszych 
miejscowości w regionie, udaj się do uro-
czej Cabry. Położona pośród gór, źródeł 
i przyrodniczych enklaw o niezwykłej 
urodzie, zachowała swoją andaluzyjską 
przeszłość, której świadectwem są dwie 
dawne dzielnice, każda otoczona mura-
mi, oraz piękny zamek hrabiów Cabra. 
Ponadto jest tu jeden z najciekawszych 
zespołów barokowych w całej Andalu-
zji, z klejnotami architektury, takimi jak 
kościół parafialny Nuestra Señora de la 
Asunción y Ángeles.

Ale bez wątpienia najbardziej charak-
terystycznym zabytkiem tego stylu jest 
fontanna Fuente del Rey-Fuente de la 
Salud w miejscowości Priego de Córdo-
ba, którą stanowi zespół rzeźb oraz trzy 
zbiorniki wodne i źródełko. To miejsce, 
gdzie można wytchnąć i cieszyć się pa-
nującą wokół ciszą i spokojem.

Na koniec warto zwrócić uwagę na 
Fuente Obejuna, miasteczko położone 
wśród łąk i dębów ostrolistnych, sły-
nące z buntu jego mieszkańców w XV 
wieku, który zainspirował słynnego 
dramatopisarza Lope de Vegę do na-
pisania dzieła teatralnego „Owcze źró-
dło”. Spektakl wystawiany jest zwykle 
przez mieszkańców miasta na rynku 
Plaza Mayor, miejscu wydarzeń histo-
rycznych. Możesz również odwiedzić 
kościoły i sanktuaria, a także moder-
nistyczny pałac znany jako Casa Car-
dona, gdzie znajduje się Miejskie Mu-
zeum Historyczne.
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Kolejny wspaniały przykład 
pięknego baroku Kordoby, 
Priego de Córdoba – mias-
teczko z licznymi kościołami 
i bardzo charakterystycznym 
historycznym centrum pocho-
dzenia muzułmańskiego.

 a PRIEGO DE CÓRDOBA
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JAK DOTRZEĆ? 
AVE
Szybkie i bardzo atrakcyjne rozwiązanie 
to podróż koleją dużych prędkości AVE, 
która łączy miasto z Madrytem, Malagą, 
Barceloną, Walencją i Sewillą. Ponadto 
codziennie kursują pociągi pospieszne 
między Kordobą, Huelvą i Kadyksem.

Renfe Spain Pass to karta, która umoż-
liwia osobom niebędącym rezydentami 
podróżowanie po Hiszpanii wszystkimi 
pociągami AVE daleko- i średniodystan-
sowymi. Karta jest ważna przez miesiąc 
od dnia pierwszego przejazdu i obejmu-
je 4, 6, 8 lub 10 przejazdów.

 LWięcej informacji na www.renfe.com

 a KOLEJ DUŻYCH PRĘDKOŚCI AVE

SAMOLOTEM
Najbliższe lotniska znajdują się w Mala-
dze i Sewilli, oddalone o półtorej godziny 
samochodem od Kordoby oraz o mniej 
niż godzinę jazdy pociągiem AVE.

 LWięcej informacji: www.aena.es

SAMOCHODEM
Rozbudowana sieć dróg w Hiszpanii uła-
twia poruszanie się samochodem po ca-
łym kraju. Andaluzyjska autostrada A-4 
łączy Kordobę z Madrytem i Sewillą, 

a autostrada N-432 z Grenadą. Nato-
miast droga A-45 służy jako połączenie 
z Malagą.

AUTOBUSEM
Na dworcu autobusowym działają licz-
ne regularne linie autobusowe, które 
codziennie łączą Kordobę z takimi du-
żymi miastami jak Madryt, Sewilla, Ma-
laga, Grenada, a także z różnymi mia-
stami w prowincji Kordoby.

 LWięcej informacji:  
 www.estacionautobusescordoba.es
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PORUSZANIE SIĘ  
PO KORDOBIE

Kordoba to miasto, które można po-
znać na piechotę, ponieważ historyczne 
centrum oraz główne zabytki i ciekawe 
miejsca znajdują się bardzo blisko siebie.

Sieć transportu publicznego obejmuje 
całą Kordobę i łączy centrum z pery-
feryjnymi dzielnicami. Dobrą opcją po-
ruszania się po Kordobie jest autobus 
miejski. Chcąc częściej z niego korzy-
stać, najlepiej zaopatrzyć się autobuso-
wą kartę miejską, którą można zakupić, 
a następnie doładować w różnych pla-
cówkach.

Warto wybrać się też na przejażdż-
kę po zabytkowym centrum bryczką. 
Przystanki, na których można zamówić 
tę usługę, znajdują się obok Meczetu-
-Katedry oraz w pobliżu Alkazaru Kró-
lów Katolickich. Z kolei segway to naj-
bardziej innowacyjny sposób na wjazd 
na tereny zabytkowe. Można również 
wynająć samochody elektryczne wy-
posażone w GPS dostępne na różnych 
parkingach w mieście.
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WIĘCEJ INFORMACJI
OFICINA DE TURISMO DE CÓRDOBA
Plaza del Triunfo 
14003 – Córdoba (Andalucía)  
turismo@cordobaturismo.es 
www.cordobaturismo.es

OFICJALNY PORTAL TURYSTYKI 
HISZPAŃSKIEJ 
www.spain.info
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MINISTERIO 
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