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Pobřeží Costa Calida ve španělské
oblasti Murcia leží mezi dvěma moři
Přírodní laguna Mar Menor je především spojena s léčebnými metodami bahnem a
mořskou vodou, které působí na kůži a uvolňují svaly, vrstva mořského bahna také
absorbuje všechny jedy z povrchu kůže. Za ložisky léčivého bahna se chodí buď
pěšky, tedy lépe řečeno přebroděním k Jelenímu ostrovu, nebo se jezdí místní
dopravou do bahenních lázní San Pedro del Pinatar.
Mar Menor má vysoký obsah solí a minerálů
Říká se, že je to nejvyšší koncentrace v Evropě s podobnými účinky jako Mrtvé moře
v Izraeli.
Místní obvykle označují svůj Menor jako přírodní bazén, také jako přírodní unikát.
Díky své mělkosti, hloubka není větší než sedm metrů, dává stoprocentní jistotu, že
jeho voda je velmi příjemně prohřátá. je až o 5°C teplejší než Středozemní moře.
Občas zafouká i silnější vítr, ale to nic nemění na skutečnosti, že teplé počasí La
Mangy během celého roku, zejména na jaře a na podzim, dodává této donedávna pro
nás neobjevené části jižního Španělska výjimečnou přímořskou atmosféru. Slunce v
La Manze vychází nad Středozemním mořem, zapadá nad Mar Menor.
Od majáku k Mostu smíchu
Úzký pás pevniny La Mangy, který uprostřed protíná zdejší jedna jediná zpočátku
dvouproudová, poté jen jednoproudová silnice, směřuje od majáku na mysu Cabo del
Palos k poslednímu z pěti zdejších mostů, kterému se říká Most smíchu, Puente de la
Risa. Výška, kterou tady musí auta zdolat, je poměrně velká, auta se šplhají do kopce
na vrchol mostu, který má tvar obráceného obličeje, hodně pomalu.
Maják v Cabo del Palos na opačném konci La Mangy je považován za historickou
stavbu. Na hraně pevniny stojí od roku 1865. Kdysi tu byla námořní škola pro
obsluhu majáku, kterou prošly stovky Španělů toužících po životě na majáku.
Orientace v letovisku a výhledy
Typické je v La Manze značení místních částí. Na každém kilometru jsou umístěna
surfařská prkna s mapou města. Návštěvník díky tomuto nápaditému označení
bezpečně ví, kde právě je.
Snad nejkrásnější pohled na Středozemní moře a La Mangu je z Monte de las
Cenizas. Ten pohled si ale musí turisté zasloužit. Pěší šestikilometrová procházka po
regionálním přírodním parku Calblanque s převýšením do 200 m, dovede cestovatele
nejdříve k pevnosti ze 30. let minulého století, a pak se mu otevře pohled nejen na La
Mangu, Cabo de Palos, ale i na Cartagenu, která je známá díky římskému divadlu,
dále na okolní laguny a vesničku Portmán s krásným zálivem, jehož raritou je černá
pláž.
V La Manze se už vžil v souvislosti se dvěma moři slogan jejího zakladatele Thomase
Maistra: Nejlepší žití je mezi dvěma moři, kdykoliv se mohu rozhodnout, že půjdu k
tomu druhému.

Cartagena, historické město s římským divadlem
V Cartageně byl první vojenský přístav východní části Španělska. Cesta historickým
centrem začíná u punské hradby, pokračuje kolem Paláce Aguirre, a býčí arény.
Univerzitní čtvrť předsatavuje historické vojenské budovy, protiletecké kryty. Z
vrcholku Conecpción se návštěvnici těší z panoramatického výhledu na přístav a
město. Hlavní ulice Calle Mayor se svými secesními měšťanskými domy s radnicí
nabízí pohled na historii i současnost městečka. Římské divadlo, které bylo jen
nedávno otevřené veřejnosti je zdejší nejvýznamnější centrum archeologie.
Cesta kolem pěti ostrovů Mar Menor
Na malém parníku je okružní plavba lagunou skutečným zážitkem. Jeho velikost a
ponor jsou přizpůsobeny mělké laguně Mar Menor. Místa mají skutečně kuriozní
názvy, je to třeba Turecká zátoka nebo zátoka, které se říká Borovice. Krásný výhled
z mořské hladiny se naskýtá také na všech pět ostrovů, které La Mangu obklopují.
Jsou to Barón, Perdiguera, Redondela, Ciervo a Sujeto.
Za likérem, vínem se zastávkou na kozí farmě
Z původně malé rodinné firmy je dnes světově známá značka likéru s distribuční
základnou mimo jiné i v České republice. Jednou z ingrediencí je místní tradiční
asijská káva. Prohlídka likérky je unikátní, receptura výroby likéru je, jak už to bývá,
tajemstvím.
Na nedaleké ekofarmě chovají sedm stovek koz místní murcijsko-granadské rasy.
Návštěvník se může podívat jak probíhá domácí výrobna sýrů, každopádně zážitková.
Ochutnává se v malé prodejně, kde je možné si vynikající kozí sýry, mléko, jogurty a
kefír za výrobní ceny koupit.
Unikátní jsou vinné sklepy Hacienda del Carche, které představují sice moderní
výrobnu vína, avšak za použití tradičních technologických postupů. Opakem jsou
staré sklepy Bodegas Luzón s mnohaletou tradicí.
Městečko Elche a Alicante, hlavní město oblasti Murcia
V městečku Elche, které je obklopeno největším palmovým hájem v Evropě,
návštěvníci obdivují baziliku sv. Marie také pozoruhodný palmový háj, který
obsahuje více než dva tisíce druhů rostlin z celého světa a proslulou Imperiální palmu.
Prohlídka může pokračovat v arabských lázních, archeologickém muzeu nebo
piknikem v palmovém parku.
Hlavním městem provincie je více než třítisícové město Alicante. Podél zdejšího
pobřeží začala vznikat letoviska na přelomu 50. a 60. let minulého století, nabízelo se
dvousetkilometrové pobřeží Costa Blanca, začaly tady vyrůstat turistické komplexy
jako Albufereta nebo Playa de San Juan.
Nejvýznamnější památkou Alicante je hrad svaté Barbory, který byl postaven koncem
13. století, odkud majestátně shlíží na přístav ze skalnatého vrcholku Benacantil,
turisté obdivují také baziliku Panny Marie a katedrálu svatého Mikuláše.
Nikdo si nenechá ujít procházku nejrušnější ulice v Alicante, promenádou Explanada
de España s množstvím typických obchůdků, pizzerií a kavárniček.
Zájezdy k Mar Menor do La Mangy se už prodávají na adrese www.qualitytours.cz
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