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Z Alicante do Cartageny
Bez únavy sme vystúpili z lietadla po priamom 

lete z Bratislavy a hneď sme boli zvedaví na 
Alicante, hlavné mesto provincie Alicante. Mesto 
intenzívne žije najmä na promenáde na brehu 
mora, obkolesenej po oboch stranách vysokými 
palmami. Zaujalo nás množstvo lodí kotviacich 
v prístave, z ktorého si nemožno nevšimnúť púta-
vú dominantu – hrad Santa Bárbara z 9. storočia 
na kopci Mount Benacantil v nadmorskej výške 
166 m. Po prechádzke ,,bzučiacim úľom“ medzi 
turistami si oddýchneme v útulnej kaviarničke 
v jednej z bočných uličiek. Pri stole sedíme dvaja 
Česi, Slovenka a Bulhar, ktorý prišiel do Španiel-
ska za prácou. Pri vedľajšom stole sedí početná 
skupinka turistov z Poľska. Až pri ďalšom počuť 
španielčinu.

Z Alicante sa vyberieme na večeru do mestečka 
Dehesa de Campoamor do reštaurácie Alfonso 
ocenenej v roku 2005 Michelinovou hviezdičkou. 
Vynikajúca večera pozostáva z dvanástich chodov 
s malými porciami, ku každému sa však podáva 
iné vynikajúce španielske víno.

Golf nahradil pomaranče
Neďaleko sa usilovne pracuje na príprave 

otvorenia nového golfového ihriska Las Colinas, 
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dokonale ukrytého v zvlnenej krajine na mieste 
bývalých pomarančovníkových plantáží. Hoci 
oficiálne otvorenie ihriska je plánované až na 
máj budúceho roka, otvorili ho a už počas tohto 
prípravného obdobia jeho kvalita istotne poteší 
srdce aj toho najnáročnejšieho golfistu.

Cez San Javier prechádzame okolo vynika-
júceho hotela Thalassia s bohatou ponukou 
procedúr. V kúpeľoch sa používa morská voda 
z dna mora Mar Menor, ktorej liečivé účinky 
sa využívajú aj v celom rade kozmetických 
prípravkov.

V Los Alcázares nedávno otvorili nové golfo-
vé ihrisko La Serena s hotelom. Komplex však 
postavili už pred niekoľkými rokmi. Ak máte 
radi ryby a španielsku kuchyňu, potom odporú-
čame typickú reštauráciu Roblemar.

Stretnutie s ružovými plameniakmi
Blížime sa k prvému pásu pevniny, ktorý 

ohraničuje Mar Menor. Obdivujeme malé 
dedinky, v ktorých mnohé domy vlastnia 
obyvatelia hlavného mesta a trávia tu letné 
dovolenky, pretože táto časť pobrežia je od 
Madridu vzdialená len 450 kilometrov. Týčia sa 
tu k nebu veľké kopy soli vyťažené z morskej 
vody v rozsiahlych „salinas“. Prekvapí nás aj 

množstvo vtákov, najmä plameniakov. Ružové 
plameniaky sa tu vždy v lete, v tomto prírod-
nom parku s mokraďami, zastavia počas letu 
do Severnej Afriky. Vyskytuje sa tu aj „fartet“ 
alebo ibérijský zubatý kapor, malá ryba typická 
pre juhovýchodné španielske pobrežie. Po pre-
hliadke tejto časti Mar Menor sa vraciame na 
pevninu a pokračujeme ďalej so zastávkou v La 
Manga, v golfovom centre s viacerými ihriska-
mi, kde z vrcholu kopca možno vidieť do diaľky 
až po úzky pás pevniny oddeľujúci Mar Menor 
od Stredozemného mora.  

Pokračujeme vo výlete po typických malých 
prímorských mestečkách, ktoré teraz pôsobia 
ako vyľudnené, ale v letnej sezóne sa počet ich 
obyvateľov zvýši niekoľkonásobne. Dostávame 
sa až na koniec druhého úzkeho pruhu pevniny 
oddeľujúcej Mar Menor.

Od mora Mar Menor sa vydávame pobrežnou 
úzkou kľukatou cestou s veľkým výškovým 
rozdielom až do Cartageny. Po prekonaní stúpa-
nia sa otvára nádherný pohľad na Stredozemné 
more. Súčasne však vidíme obrovské opustené 
bane v Portmane, v ktorých sa ťažila železná 
ruda, olovo a zinok a ťažbu ukončili v roku 1991. 
Teraz ich už možno využiť vari len ako scénu do 
katastrofických filmov. 

Kostolík v dedinke pri Mar Menor

Rímske divadlo v Caratagene
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Vedľa baní sa kompostuje a likviduje odpad a obrovské stroje na veľkej ploche 
smetiska pôsobia ako mravce. Túto priemyselnú scénu na vrchole pohoria do-
pĺňajú vrtule veterných elektrární. Kúsok ďalej sa usilovne pracuje na výstavbe 
obrovskej rafinérie. Našťastie, to všetko je pred pohľadmi návštevníkov luxus-
ných hotelov dôkladne ukryté za horizontom.

V Cartagene
Po krátkej jazde pobrežnou cestou sa dostávame do Cartageny. Prístav v meste 

patrí k najdôležitejším v krajine. Do programu návštevy odporúčame zaradiť aj 
Vianočnú pevnosť (Fuerte de Navidad), kde sa dozviete tajomstvá, ako sa chrániť 
pred útokmi z mora. Pohľad na mesto z vtáčej perspektívy ponúka presklený 
panoramatický výťah vysoký 45 metrov. Bohatstvo tohto mesta v minulosti 
pochádzalo z výnosov z neďalekých baní. Na hlavnej ulici sa miestni mešťania 
predháňali, kto postaví krajší dom. Najdôležitejšou pamiatkou Cartageny je však 
rímske divadlo z prvého storočia pred n. l., ktoré objavili len prednedávnom. 
Kvôli jeho sprístupneniu museli niektoré domy zbúrať, čo sa, pravdaže, nepá-

čilo ich majiteľom. Keď som si chcela divadlo vyfotografovať z 
trochu iného uhla a jednou nohou som stúpila mimo označené-
ho priestoru, strážnik bol okamžite pri mne a veľmi slušne ma 
požiadal, aby som neprekračovala ohraničený priestor. Múzeum 
rímskeho divadla má niekoľko podlaží, z jedného na druhé sa 
návštevníci presúvajú eskalátormi. V samotnom divadle sa 
návštevníci pohybujú po schodoch, ktoré sú oveľa väčšie, ako 
sme dnes zvyknutí. Na korze v prístave, podobne ako v ostatných 
mestách, príjemnú prechádzku lemujú vysoké palmy. Medzi nimi 
objavíme aj ponorku na elektrický pohon, ktorú Issac Peral na-
vrhol v roku 1884 a ktorá prvýkrát vyplávala na more 8. 9. 1888 
vyzbrojená aj torpédom. Ak máte radi ryby, potom odporúčame 
výbornú reštauráciu La Patacha priamo v prístave. Prekvapilo 
nás, keď nám rybu pripravovanú v soli porciovali priamo pri 
stole. 

Atraktívny prenájom domov
Aj sem však prišla kríza. V regióne Murcia-Alméria je údajne 

postavených a nepredaných viac ako milión nových domov 
a ďalší milión je na predaj, pretože ich majitelia ich už ďalej 
nemôžu užívať. Prekvapila nás cena prenájmu domu – naprí-
klad pre 6 – 8 osôb na mesiac je nižšia ako minimálna mzda na 
Slovensku. 

Región Murcia s priemernou teplotou 18 stupňov a 315 
slnečnými dňami ročne možno odporučiť aj na krátku návšte-
vu vzhľadom na výhodné priame letecké spojenie. Mar Menor 
podľa niektorých prieskumov dokonca patrí k tým najzdravším 
regiónom na svete. 

Golfové ihrisko La Serena

La Manga


