REGION MURCIE
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MOŘI

ZDRAVÍ A
KRÁSA

Mar menor je díky příjemnému a teplému podnebí a mnoha slunečních hodin v roce,
společně s vysokým obsahem soli a s vysokými koncentracemi minerálů ve vodách tohoto
takzvaného menšího moře, ideální místo pro odpočinek při fyzické a psychické únavě
Centra talasoterapie, lázně a spa nabízí poslední novinky v lékařské péči o zdraví a krásu.
Speciálně vhodná je tato oblast pro osoby s respiračními a pohybovými problémy. V oblasti
Mar Menor se nachází vysoce léčivá bahna, která slouží pro léčbu a prevenci při
dermatologických a terapeutických potížích.

LÉČIVÉ BAHNO
Bahno v Mar Menor
Speciální klimatologické podmínky laguny zvané Mar Menor, velký
počet slunečních hodin během roku, jakož i vysoká salinita jsou
důvodem, proč v severním cípu této laguny, v oblasti zvané Charcas de
las Salinas, se po staletí ukládaly bahenní sedimenty velmi vhodné pro
terapeutické účely.
Poslední studie Univerzity v Murcii (z roku 1995) dokazují, že tyto
sedimenty obsahují vysoké procento kationtů, vápníku, magnezia,
draslíku a fluoru, a také aniontů, chloridů a síranů, a to v daleko vyšší
míře, než je běžné ve vodách s obdobnou salinitou.
Na základě granulometrické analýzy se dospělo k závěru, že bahna jsou
složená z jemného a velmi jemného písku a jílu, což přispívá k léčivým
účinkům bahna, jehož pH je nízké a pohybuje se mezi 7'12 a 8'45.
Minerální vody s léčivými účinky
Mar Menor je laguna s vysokou salinitou. Vlastnosti vody v této laguně
jsou dány sluncem, větrem a především propojením se Středozemním
mořem skrze prastarý systém kanálů.
Naměřené iontové koncentrace některých prvků jako hořčík, vápník,
sodík, bróm, jód a fluor značně převyšují hodnoty naměřené ve
Středozemním moři. Je dokázáno, že termální procedury prováděné s
pomocí těchto bahen vyvolávají osmotický účinek, působí na
mezisvalové tkáně lidského těla a aktivují celý cévní systém.
Výsledkem je eliminace toxických částic a svalová relaxace, velmi
vhodná při léčbě onemocnění jako je artritida, revma, záněty šlach,
stavy nervového podráždění a veškerý druh patologie spojených s
klouby.

Indikace
Základem terapeutického působení bahna je jeho velká absorpční
schopnost, jeho mineralizující působení, jeho schopnost neutralizovat
kyselost a jeho stimulační účinek vedoucí k zacelování jizev. Bahno
nanášené na kůži pomáhá pří léčbě kožních chorob, lupénky, vyrážek i
akné.
Vrstva bahna aplikovaná na kůži pohlcuje všechny toxické látky z
periferního systému pojivové tkáně a odvádí toxické látky z části
pokožky zvané škára. Funguje tak jako opravdový sací papír. Kromě
toho má bahno vysokou tepelnou vodivost a díky tomu také
protizánětlivé účinky tolik potřebné v případě léčby a prevence
onemocnění jako je revmatismus, artritida, artróza, dna, ale také při
rehabilitacích po zlomeninách kostí, problémy se záněty šlach a
pohybového ústrojí vůbec. Kromě toho se také doporučuje při krčních
onemocněních.

Aplikace
Bahno se nanáší pomocí špachtle nebo rukou ze dna nádrže. Je vhodné
si pro začátek vyzkoušet působení bahna na menší ploše kůže a nechat
bahno působit maximálně hodinu. Pokud se po prvním nanesení
neprojeví žádné vedlejší účinky, je možné zvyšovat délku schnutí
bahna a tloušťku vrstvy. Bahno je vhodnější aplikovat za slunečních dní
a v období tepla, aby nanesená vrstva dobře a rychle schla. Mezi
jednotlivými aplikacemi je třeba se omýt slanou vodou ve stejné nádrži.

SLUNCE
A PLÁŽ

Dvě moře, která spojuje stejné pobřeží (Mar Menor a Středozemní moře), rozeklané útesy,
panenské pláže s bílým pískem, přístavy plné života a divoké zátoky, v nichž se zrcadlí slunce.
Taková je Costa Cálida neboli teplé pobřeží, ideální místo pro odpočinek, ať v létě nebo v zimě.
Místo, na které jen tak nezapomenete.
Milovníci vodních sportů zde najdou jedno z nejkrásnějších míst na světě. Jachting, veslování,
kanoistika, plavání, plavba na motorových člunech, flysurfing, windsurfing, katamarán, to jsou
sporty, které si můžete vyzkoušet v místních sportovních klubech, školách a přístavech.

LA MANGA A MAR MENOR
La Manga je široký pás země lemovaný dvěma moři, mořem zvaným
Mar Menor a mořem Středozemním. Nabízí široké pláže s jemným
pískem a potřebné turistické zázemí, abyste si svojí dovolenou mohli
užít co nejlépe.
V samém začátku La Mangy leží mys Cabo de Palos a v jeho blízkosti
stejnojmenná bývalá rybářská vesnička, která se může pochlubit
vynikající gastronomií, hlubokým mořem vyzývajícím k potápění a
krásným pobřežím.
Mar Menor zůstal věrný své původní myšlence a je stále pobytovým
místem, které přináší klid a odpočinek. Klidná laguna tohoto moře a
jeho malá hloubka jsou společně s plážemi na jeho břehu idylickým
místem pro první lekce plavání pro děti. Díky vysoké salinitě, nejvyšší v
Evropě, jsou jeho vody zdraví prospěšné pro všechny, především pro
starší generaci.
Pobřeží Mar Menor je přímo poseto kouzelnými vesničkami. San Pedro
del Pinatar je jednou z nich. Proslavil se díky léčivému bahnu. Společně
se San Javier a Los Alcázares nabízí vynikající podmínky pro vodní
sporty.

La Manga

ÁGUILAS A MAZARRÓN
Águilas se svým dvaceti osmi kilometrovým pobřežím se nachází v
nejjižnějším cípu regionu Murcie. Jedná se o jednu z nejkrásnějších
částí pobřeží Costa Cálida, kde můžete najít panenské zátoky a civilizací
nedotčenou přírodu.

Águilas

Mar Menor

Pětihvězdičkové rezorty na Mar Menor
Zábavné a sportovní pětihvězdičkové komplexy s nejlepšími
evropskými golfovými hřišti, které leží mezi Středozemním mořem a
Mar Menor. Na své si tu přijdou jak rodiny, tak i jednotlivci. Je zde
možné sportovat po celý rok díky středozemnímu mírnému podnebí
(fotbal, ragby, golf, tenis,…).
V komplexech najdete 5*hotely a vilové domky, luxusní spa a
rozmanitou nabídku mezinárodních restaurací nejvyšší úrovně.

Mazarrón leží na břehu do široka otevřeného zálivu směrem ke
Středozemnímu moři. Na jeho pětatřiceti kilometrovém pobřeží si
můžete vybrat mezi procházkou mezi historickými památkami nebo
koupáním ve skrytých zátokách či vodními sporty.

Mazarrón

KULTURA

Chcete pochopit a poznat rozmanitost a bohatost kultury regionu Murcie? Pak se vydejte
do města věčného jara, do Murcie, stejnojmenného hlavního města regionu, nebo do
Cartageny, města s více jak tři tisíce let starou historií, cestujte v čase a mezi různými
kulturami městem Lorca, kterému se přezdívá město heraldických štítů, a vydejte se do
Caravacy de la Cruz, místa, které nikoho nenechá chladným.
Zajímavá místa: Murcia, Cartagena, Lorca a Caravaca.

MURCIE

CARTAGENA

Murcie, hlavní město regionu, kde život tepe ve dne v noci. Všechno, co
stojí za to vidět, je na dosah ruky. Můžete si zde vybrat ze široké
nabídky muzeí a památek, kulturních představení a slavností, toulat se
se mezi barokními skvosty a užívat si posezení v malých restauracích,
které se honosí vynikající gastronomií.

Cartagena, bývalé hornické město a přístav, jehož břehy omývá
Středozemní moře. Kdysi punské město a vojenská základna Římanů,
dnes úžasné svěží město, které se může pochlubit modernistickými
architektonickými perlami. Cartagena dostala přízvisko přístav kultur,
kde moře je zdrojem civilizací, tradic a legend.
Symbolem města je římské divadlo a muzeum, které navrhl slavný
architekt Rafael Moneo. Prostřednictvím moderní budovy muzea
dokázal spojit dávnou historii s dnešním životem.

Zajímavá místa

Zajímavá místa

1. Katedrála Santa María
Tato nádherná katedrála v sobě spojuje různé architektonické styly.
Stavba byla započata před 600 lety, a tak si její prohlídkou můžeme
zopakovat všechny architektonické styly. Začněme renesanční fasádou
a zvonicí, bránou Apoštolů a kaplí rodiny Vélez ve stylu vlámské gotiky
a skončeme před hlavním barokním portálem.

1. Římské divadlo a muzeum
Římské divadlo, tunel času, při jehož prohlídce se návštěvník může vrátit
do časů římské Cartageny. Ústí do jedné z největších památek tehdejší
doby, do samotného centra římského divadla, který tvoří poslední a
nejúchvatnější sál muzea.

2. Real Casino v Murcii (Královské kasino)
Modernistická budova Královského kasina se nachází v samém srdci
Murcie, na obchodní třídě Trapería. Byla prohlášena za národní
umělecko-historickou památku a jedná se o kulturní stánek, který při
své návštěvě města nesmíte opomenout. Arabské patio, taneční sál,
salónek pro dámy, čajovna a kulečníkový sál jsou nádherné ukázky
dovednosti místních mistrů.
3. Velikonoce a jarní slavnosti
Velikonoce v Murcii přicházejí s příchodem jara, s první úrodou, a proto
zde mají velikonoční svátky zvláštní nádech a těší se velkému zájmu ze
strany místních i turistů. V tyto dny se žije na ulici, kterými prochází
velikonoční průvody a procesí. Pro turisty je to nádherná podívaná a
nezapomenutelný zážitek, umocněný přehlídkou nosítek se sochami
od vynikajícího murcijského sochaře Francisca Salzilla.
Přicházejí jarní svátky a s nimi slavnost zvaná Bando de la Huerta a
Entierro de la Sardina, obě prohlášené za slavnosti mezinárodní
kategorie. Během první slavnosti se sjíždějí do Murcie lidé z okolí,
oblečení do typických vesnických krojů, a obrovský průvod povozů
plných ovoce a zeleniny projíždí ulicemi města. Druhá slavnost zvaná
Pohřeb sardinky se koná na závěr jara. Během ní zaplní ulice města na
dvacet obrovských povozů, z kterých se hází stovky a stovky hraček
mezi diváky. Slavnost končí nad ránem pálením velké papírové sardinky
za veselí a radosti všech.
4. Tapas
V Murcii zjistíte, že nebe se nachází ve vašich chuťových pohárcích. Díky
příjemnému klimatu si můžete užívat dobrého jídla a typických
španělských tapas na terasách restaurací na různých náměstích města
po celý rok. Úžasné tapas si vychutnáte například na romantickém
náměstí San Juan nebo Plaza de las Flores.

2. Cartagena, přístav kultur
V informačních centrech u každé památky najdete vše o punských
hradbách, o hradu Concepción, pevnosti Navidad, římském fóru a domě
Fortuna nebo o místech, které sloužily jako úkryty za občanské války.
Centra slouží jako muzea a poutavou formou vysvětlují historii
jednotlivých památek.
3. Velikonoce
Ulice Cartageny se o velikonocích zaplní až k prasknutí a dny dostanou
jiný rozměr. Intenzita prožitku je umocněna velikonočními výjevy, které
v podobě velkých sousoší pocházejících z rukou nejlepších murcijských
sochařů putují na nosítkách městem a oslňují návštěvníky svojí krásnou
a realistickou výpovědí.
4. Projížďka po přístavu na turistickém katamaránu
Z moře se nabízí zcela jiný a nový pohled na Cartagenu. Na palubě
moderního katamaránu vás čeká fascinující projížďka, která vám
umožní objevit všechna zákoutí přístavu. Zblízka je možné se podívat na
obranný systém přístavní zátoky, na hrady, pevnosti a pobřežní
dělostřelecké baterie.
5. Festival “La Mar de Músicas” (červenec)
Festival, jehož název znamená doslova “Moře hudby”, se stal jedním z
nejlepších hudebních festivalů v Evropě, jak z pohledu odborné kritiky,
tak i obecenstva. Na strategicky významných místech ve městě, mezi
nimiž vyniká park Torres, se konají představení a různé koncerty.
6. Ochutnejte caldero
Jedná se o typické jídlo z oblasti Mar Menor a cartageny. Název je
odvozen ze slova caldo, což znamená vývar. V tomto případě z čerstvých
ryb z dané oblasti, v kterém se vaří rýže. Servíruje se každé zvlášť, na
jednom talíři rýže, na druhém ryby. Zvykem je jídlo rýži dochucovat
česnekovou omáčkou.

LORCA

CARAVACA DE LA CRUZ

Toto velice přátelské město se nachází na hranici bývalého
křesťansko-muslimského světa. Lorca, křižovatka kultur, se díky své
bohaté historii dostala v roce 1964 na seznam městských památkových
rezervací. Procházka městem je procházka stoletími, mezi středověkými
stavebními slohy, renesančními a barokními portály šlechtických domů
a kostelů.

Caravaca de la Cruz je místo plné mýtů, záhad a legend. Je místem, které
vyzařuje zvláštní genius loci. Caravaca je jedním ze tří nejvýznamnějších
poutních míst ve Španělsku a každoročně sem proudí tisíce poutníků,
kteří zde hledají spásu duše a odpuštění. Anebo chtějí pouze uctít vera
cruz, takzvaný pravý kříž. Městečko se navíc těší zvláštnímu papežskému
povolení, díky kterému může vyhlásit každý sedmý rok za rok Jubilejní.
Ten nejbližší bude v roce 2017. Dostat se sem můžete pěšky, na kole
nebo na koni. Víra, kultura, zábava a tradice… to vše tvoří tvář města,
kde se historie mísí s legendami.

Zajímavá místa

Zajímavá místa

1. Sluneční pevnost neboli Fortaleza del Sol
Nesporně jedinečný zážitek vás čeká v Lorce na středověkém hradě, kde
se nabízí cesta historií pomocí vlastních zážitků. Z návštěvníka se zde
stává hlavní protagonista a může si ověřit, jaké je to být archeologem
nebo středověkým pekařem.

1. Kříž v Caravace
Jde o fragment z dřevěného kříže, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus.
Podle tradice se jednoho májového dne stal zázrak, při kterém se v
caravace de la Cruz zjevil svatý kříž.

2. Lorca, procházka časem
Lorca představuje otevřený prostor, kde je možné se setkat s historií
jedinečným a neopakovatelným způsobem. Výstavy, muzea, tematické
procházky, zábavná setkávání s historií, kulturou, gastronomií a zvyky, to
vše najdete v Lorce, která je jakousi dílnou, jež nám předává zkušenosti
z dávné minulosti.
3. Projížďka městem v turistickém vláčku
Ulicemi jednoho z nejkrásnějších měst Španělska se můžete nechat
povozit turistickým vláčkem. Projížďka kolem hlavních památek trvá 45
minut, zahrnuje ty největší zajímavosti a končí pod hradem. Vláček je
vybaven prostorem pro kolečková křesla a zvedací plošinou, a díky
tomu je město přístupné pro každého.
4. Velikonoce
Velikonoce v Lorce jsou událostí, na kterou nelze zapomenout. Nikoho
nenechá chladným představení na Velký pátek, při kterém na hlavní
třídě ožívají působivé biblické výjevy. Velikonoce v Lorce se nesou v
duchu barokní estetiky a jsou tedy plné emocí, imaginace a působivých
scén.
5. Synagoga
Před několika lety objevili archeologové ve středověké pevnosti v Lorce
významné nálezy. Židovská synagoga je jedním z nich. Jde o
nejzachovalejší ukázku židovské minulosti města. Zachovaly se zde
stavební prvky, které nenajdeme v jiných španělských synagogách. V
současnosti se jedná o jedinou synagogu ve Španělsku, která nebyla v
minulosti přeměněna na katolický kostel. Díky vysokému stupni
zachovalosti je možné vidět prostor synagogy tak, jak ho zanechali Židé,
kteří se zde scházeli až do konce 15. století.

2. Muzeum slavností
Toto muzeum představuje návštěvníkovi nádheru a výstavnost slavností
svatého a pravého kříže. K vidění jsou nádherné vyšívané koňské
přehozy a postroje, kterými jsou zdobeni koně při májové slavnosti
zvané Koně a víno. Nechybí ani dobové oblečení, které používají
jednotlivé spolky při slavnosti Mauři a křesťané.
3. Slavnosti koní a vína (květen)
Slavnosti svatého a pravého kříže se konají v květnu a skládají se ze dvou
částí. Nejprve se konají slavnosti, při kterých jsou hlavními protagonisty
koně a víno. O několik měsíců později pak do ulic vycházejí místní
obyvatelé oblečení za Maury a křesťany.
Slavnosti koní a vína jsou naprosto ojedinělým svátkem. Druhého
května se zaplní ulice města nádherně osedlanými koňmi s přehozy z
hedvábí vyšívaným zlatem a začíná dech beroucí závod koní, které mají
za úkol co nejrychleji dopravit ke kostelu svatého kříže měchy s vínem.
Slavnost koní zahajuje hlavní svátky, které jsou každoročně zasvěceny
svatému kříži, jehož jméno je obsaženo v názvu města Caravaca de la
Cruz.
4. Trh ‘El Peregrino’ zvaný Poutník (jednou za měsíc).
Koná se každou třetí neděli v měsíci od 10 do 14.30 h, od října do června.
Na stáncích jsou nabízeny tradiční produkty jakou je turrón a jiné
sladkosti, pekařské výrobky, sýry, uzeniny, med a včelařské produkty,
výrobky ze dřeva a z espartu, traviny zvané také kavyl, marionety,
bižuterie a dekorace.
Trh je doplněn o různé animační akce, ukázky řemesel a degustace
typických produktů.

GASTRONOMIE

Tisíciletá tradice a gastronomické novátorství udělaly z tohoto
regionu na jihovýchodě Španělska ideální místo pro exkluzivní
kulinářské hody. Své neopomenutelné místo zde mají i místní
vína, která čekají na své objevení.

Poznat Murcii znamená vyzkoušet a vychutnat si její gastronomii.
Murcie je regionem ryb a zeleniny, skvělých uzenin a nasolených ryb,
vynikajících sýrů a vín, která se pyšní označením původu a kvality.
Kromě tradiční přípravy rýže pro pokrm zvaný caldero existuje celá řada
dalších murcijských jídel nejvyšší kvality, jejichž pověst překročila
hranice regionu.
Mezi ně patří zarangollo (míchanice z vajec s cuketou a cibulí), tortilla
de habas (omeleta s fazolemi), michirones (dušené sušené fazole s kostí
od šunky, s chorizem, bobkovým listem), arroz con habichuelas (rýže s
fazolovými lusky), pastel de carne (obdoba sekané) nebo dezerty jako
paparajote (v těstíčku obalený a osmažený list citrónovníku), tocino de
cielo (obdobné žloutkovému řezu) nebo arrope a calabazate (fíky se
směsí z kdoulí a dalšího ovoce), a mnoho dalších. Dobrou chuť!

ENOTURISTIKA
Kdo navštíví region Murcie a neochutná jeho vína, nepozná esenci
tohoto kraje. Život v regionu byl vždy úzce spojen s pěstováním vína, a
proto i dnes se pyšně honosí třemi značkami vín s označením původu a
kvality: Jumilla, Yecla a Bullas. Nejlepším způsobem jak je poznat, je
absolvovat některou z vinařských stezek, navštívit sklepy, degustace a
kurzy enoturistiky. Nabízí se i návštěva vinoték, specializovaných
restaurací a prodejen a tradičních trhů v různých městečkách. Čeká vás
nezapomenutelný zážitek.

ZÁBAVA A
VOLNÝ ČAS

Příroda a klid, vodní sporty, krásné západy slunce a
mírné teploty po celý rok jsou ty správné ingredience,
které region Murcie nabízí a které zajišťují turistům, že
jejich pobyt bude příjemný a spokojený v jakoukoliv
roční dobu.

DOPORUČUJEME

Parque Minero de La Unión

Výlety / jednodenní výlet v rámci regionu Murcie, především do přírody
a přírodních rezervací.
Regionální park Calblanque - pobřeží provincie Cartagena. Ideální
místo, kde si lze užít panenské přírody a moře zároveň. Kromě
nádherného koupání je možné se v přírodní rezervaci Calblanque oddat
pěší turistice, cykloturistice a pozorování ptactva.
Calblanque

Parque Minero de La Unión (Tématický hornický park v La Unión).
Tento tematický park zasvěcený hornické minulosti v La Unión se
rozprostírá na ploše 50.000 m2 v pohoří Sierra Minera, mezi La Mangou
a Cartagenou. Je zde možné poznat zblízka a přímo na místě celý
proces bývalé hornické činnosti, která se zde odehrávala v 19. století,
prožít nezapomenutelnou zkušenost a projít si podzemní důlní chodby
o rozloze 4.000 m2, které jsou zpřístupněny veřejnosti.
Mezinárodní festival flamenca Cante de las Minas v La Unión.
Flamenco byste v této oblasti určitě nečekali. O to překvapivější je
zjištění, že ve městě La Unión, bývalém hornickém kraji, se každý srpen
koná Mezinárodní festival hornického flamencového zpěvu a tance.
Tento festival je považován za jeden z nejlepších na celém světě. Hvězdy
flamencového světa zde zanechávají otisky svých rukou v dláždění jako
pravé hollywoodské hvězdy. V nádherné secesní budově tržiště v La
Unión se konají klání mezi zpěváky a tanečníky flamenca, kteří se těší
velké prestiži a dokáží okouzlit jakékoliv publikum svojí pěveckou a
taneční magií.

Bahenní lázně v Mar Menor. Pod širým nebem, přímo v mořské laguně
Mar menor, se vytvořily přírodní lázně s léčivým bahnem, které se těší
mezinárodnímu renomé. Tato bahenní terapie je zdarma a kdokoliv si
může užívat pozitivních účinků bahna z jejích slaných nádrží. Jde o
největší slanou lagunu v Evropě.
Mořské dno u pobřeží Costa Cálida. Ponořte se až na samé dno velké
podmořské rezervace u mysu Cabo de Palos, k podmořským ostrůvkům
zvaným Islas Hormigas. Před vámi se otevře svět neuvěřitelné pestrosti a
barevnosti místní fauny a flóry. Můžete se potápět i k vrakům
potopených lodí, které se i přes svoje stáří zachovaly v dobrém stavu.
Také na jižním konci murcijského pobřeží, v Águilas, na vás čekají
neuvěřitelně
krásné
podmořské
hlubiny.
Potápění
je
nezapomenutelnou, bezpečnou a zábavnou zkušeností jak pro
začátečníky, tak i pro zkušené potápěče.
Pozorování kytovců u Mazarrónu. Pozorovali jste někdy kytovce na
širém, otevřeném moři? Zátoka u Mazarrónu je jednou z nejlepších
lokalit, kde se kytovci zdržují a kde je možné je pozorovat.
Nejpohodlnější způsob se nabízí z paluby tureckého škuneru o délce
dvaceti metrů.

Festival Cante de las Minas

VODNÍ AKTIVITY
Užívat si vodních sportů po celý rok je opravdový luxus. Mar Menor a
pobřeží zvané Costa Cálida jsou ideální místa pro vodní sporty jako
windsurfing, kitesurfing, jachting a kanoistika, a mnoho dalších.
Milovníci potápění si zde také přijdou na své. Nachází se tady jedna z
nejkrásnějších podmořských lokalit pro potápění s obrovskou
rozmanitostí fauny a flóry, především v oblasti mysu Cabo de Palos, kde
leží podmořské ostrůvky zvané Islas Hormigas a Isla Grosa, a v oblasti
Cartageny, La Azohía, Mazarrónu a dále pak níže na jih v oblasti Águilas.
V těchto místech je možné si vyzkoušet jak méně náročné potápění, tak
i potápění hlubinné, včetně míst doporučených místními experty.

Přírodní rezervace Las Salinas - San Pedro del Pinatar. Tato rezervace
je největším mokřadem v regionu Murcie, každoročně se zde zastaví
stovky plameňáků na své cestě do severní Afriky. Nejvhodnější doba pro
návštěvu rezervace je jaro a podzim, i když největší koncentrace
plameňáků je k vidění na konci července.

Přírodní rezervace Las Salinas
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