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Mezi nejoblíbenější zahraniční destinace českých turistů patří za Řeckem a Tureckem Španělsko. Velkou roli v tom hraje projekt tzv. dotovaných zájezdů mimo
hlavní sezonu (červenec–srpen), kdy se ještě koncem října teplota moře pohybuje
při celodenním slunečním svitu okolo báječných osmadvaceti stupňů. A nádherný
je tady i listopad, kdy se u nás ozývají první mrazíky, ale tady ještě češou pomeranče. Příjemné klima zve na procházky po nádherném pobřeží, abychom večer mohli
s plnou chutí zasednout k prohýbajícím se stolům a vychutnávat si dary zdejší vynikající kuchyně a vinic, nebo gastroturistika patří i v Murcii, nejmenší a nejžhavější
španělské provincii, ke skvělým pobytovým zážitkům.

O  jedné místní raritě jsme již v loňském
roce psali – možnosti zaplavat si hned ve dvou
mořích, Středozemním a mnohem teplejším,
takzvaném Malém, jehož slaná laguna zvaná
Mar Menor spolu s jedinečnými klimatickými
podmínkami je vyhlášena svými léčivými účinky. Koupat a aplikovat si léčivé bahno zde lze
již od dubna!
Slunce a pláž
Dvě moře, která spojuje stejné pobřeží,
rozeklané útesy, panenské pláže s bílým pískem, přístavy plné života a divoké zátoky
s báječnými podmínkami pro potápění −

taková je Costa Calida neboli teplé pobřeží, ideální místo pro odpočinek v létě nebo
v zimě. To nejsou slova propagačního letáku, ale režiséra Fero Feniče, který tady točil
nejeden cestopisný film, nebo vše zajímavé
z tohoto nádherného kraje se do jednoho
materiálu nevejde. V místních rekreačních
střediscích a sportovních klubech je milovníkům vodních sportů k dispozici vše, na co si
jen vzpomenou − jachting, kanoistika, plavba na motorových skútrech i člunech, vodní
lyžování, windsurfing, katamarany… prsty
obou rukou nestačí na vypočítání všech vodních aktivit, které jsou na Costa Calida rekreantům k dispozici.

Žhavé flamengo v jedné ze slují hornického
skanzenu

Oblíbený turistický vláček
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Češi v zahraničí
Kultura a památky
Pobyt u moře a slunění je třeba prokládat
zážitky. Nepraktičtější a nejpohodlnější jsou
fakultativní výlety s průvodci hovořícími česky. Pro aktivní turisty je ovšem lepší vyrazit
tzv. na vlastní pěst, k čemuž si bu vypůjčí
automobil, nebo využijí místní levnou a spolehlivou dopravu. Hlavní město regionu Murcie nabízí nepřebernou řadu památek od
Královského kasina k více než 600 let staré
katedrále Santa Maria. Lákavá je i Cartagena s více jak 3000 let starou historií nebo
Lorca, město heraldických štítů. Církevní
turistiku pak představuje především Caravaca de la Cruz, místo plné mýtů a záhad,
jedno ze tří nejvýznamnějších poutních míst
ve Španělsku.
Gastronomie
Tisíciletá tradice udělala z tohoto regionu
na jihu Španělska, kterému se též přezdívá
zahrada Evropy pro své výpěstky a vinařství, které jsou distribuovány do celé EU,
ideální místo pro exkluzivní kulinářské hody.
Mimo zeleniny a ovoce je ale Murcie místem ryb, skvělých uzenin a vynikajících sýrů,
o skopovém a hovězím mase ani nemluvě.
Ovšem milovníci vína jistě ocení exkurzi po
tzv. vinařské stezce oblasti Jumilla, kde se
nachází nespočet sklepů a sklípků. Všechny

prohlídky zahrnují návštěvu sklepa a výrobních prostor, bohatou degustaci a dárek na
upomínku. Nákup za výrobní ceny je samozřejmostí.
Zábava a volný čas
O  nudě na Costa Calida nemohou mluvit
ani ti nejzhýčkanější návštěvníci. V pohoří
Sierra Minera mezi La Mangou a Cartagenou
je možné navštívit bývalý důl v La Union, kde
je pro turisty zachován celý proces bývalé
hornické činnosti, která se zde odehrávala
v 19. století. V podzemním dole se konají
i jedinečná vystoupení předních skupin flamenga. Z řady dalších atrakcí jmenujme alespoň pozorování kytovců na otevřeném moři
u Mazarronu. Jmenovaná zátoka je jednou
z nejlepších lokalit, kde se kýtovci zdržují
a kde je možné je i fotografovat. Nejpohodlnější způsob se nabízí z paluby
škuneru. O  bahenních lázních
v Mar Menor jsme hovořili, takže závěrem ještě doporučujeme
návštěvu přírodní rezervace Las
Salina-San Pedro del Pinta, která
je největším mokřadlem 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.
Text: Ivan Černý; foto: archiv
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