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Każdy przybysz zawsze znajdzie w Sewilli 
coś wyjątkowego: malowniczy zaułek, 
czyjś uśmiech, zachód słońca...

Przyjedź do stolicy Andaluzji, miasta jak 
z bajki, a odkryjesz mieszankę kultur 
i historię liczącą ponad 3000 lat.
Miasto skrywa niezwykłe zabytki, 
a dzielnice takie jak Triana czy Macarena 
zachowały do dziś swój autentyczny 
tradycyjny klimat. Przejdź się uliczkami 
dawnej dzielnicy żydowskiej, poznaj 
sekrety dzielnicy Santa Cruz oraz 
historię życia i twórczość malarza 
Murillo. Każdy z zaułków Sewilli czymś 
cię zaskoczy.
Muzea, centra sztuki, parki rozrywki... 
to tylko niektóre z niekończących się 
możliwości spędzenia wolnego czasu 
w Sewilli. Życie kulturalne toczy się tu 
na okrągło. Na deskach audytorium La 
Cartuja i Palenque pojawiają się znane 
zespoły muzyczne krajowe i zagraniczne. 
Nie brakuje też dobrej oferty teatralnej 
i filmowej – z pewnością znajdziesz coś
dla siebie. Daj się uwieść otwartemu 
charakterowi sewilczyków, skorzystaj 
z ich gościnności i poczuj się tu jak 
w domu.
Ciesz się smakami miasta, kosztując 
różnorodnych smacznych tapas 
w barach w jego zabytkowej dzielnicy. 
Ulice Sewilli to bijące serce miasta, 
a spacerując po nich czy przysiadając 
w jednym z wielu ogródków 
gastronomicznych, by podziwiać widoki 
na symbole tego miasta jak katedra 
i Giralda, poczujesz przypływ życiowej 
energii.

WSTĘP

  WIEŻA GIRALDA
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   PARK NARODOWY DOÑANA 
HUELVA
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Kolejny dobry pretekst, aby przyjechać 
do Sewilli, to jej tradycyjne święta. Weź 
udział w obchodach Wielkiego Tygodnia 
(Semana Santa) lub kwietniowym 
festynie Feria de Abril, by osobiście 
doświadczyć religijnych uniesień czy 
mieć bliski kontakt z lokalnym folklorem.

Warto uciec choć na chwilę od 
miejskiego zgiełku, by odetchnąć 
pośród przyrody np. w Parku 
Narodowym Doñana, gdzie dominują 
charakterystyczne bagna, wydmy 
i mokradła. To prawdziwa perła 
przyrody uznana przez UNESCO za 
światowe dziedzictwo oraz Rezerwat 

Biosfery. Park krajobrazowy Sierra 
Norte to kolejny skarb, w którym 
warto zaplanować parę dni wędrówek 
pieszych.

Skorzystaj z okazji, aby zakupić coś 
z wyrobów lokalnego rzemiosła 
– ceramiki, wachlarzy, antyków 
dostępnych w drobnych sklepikach, 
centrach handlowych czy na bazarach. 

Wyjątkowe piękno i światło stolicy 
Andaluzji urzeka wszystkich, którzy ją 
odwiedzają. Sewilla to kolor, radość 
i magia.



   ALKAZAR W SEWILLI

HISTORYCZNE CENTRUM
Historyczne centrum Sewilli ma 
szczególny urok. Jest tu wiele 
wspaniałych zabytków, udzieli ci się 
też wyjątkowa atmosfera, jaka tu 
panuje. Wstąp do katedry i podziwiaj 
jej imponującą strukturę oraz bogactwo 
sztuki będącej mieszaniną stylów 
mudéjar, gotyku, renesansu, baroku 
i neoklasycyzmu. W świątyni tej 
natrafisz na grób Krzysztofa Kolumba.
Wejdź na dzwonnicę katedry Giraldę – 
wieżę, która przez wieki była najwyższą 
na świecie, by podziwiać miasto 
z wysokości.

Niedaleko stąd znajduje się królewski 
kompleks pałacowy Alkazar (Real 
Alcázar de Sevilla), dawna królewska 
rezydencja i miejsce pobytu ważnych 
osobistości. Spacer po rozległych 
pałacowych ogrodach, pełnych drzew 
pomarańczowych, palm i fontann 
z pewnością będzie niezapomnianym 
przeżyciem. 

Więcej informacji oraz rezerwacja 
biletów wstępu na stronie: 
www.alcazarsevilla.org/english-version

Sewilla wyróżnia się ciekawymi, niezwykłymi dzielnicami, jak na przykład leżąca 
w samym centrum Santa Cruz, z urokliwymi uliczkami, pałacami i ukwieconymi pa�ami,
albo dzielnica Triana, po drugiej stronie rzeki Gwadalkiwir, o morskim charakterze 
i słynna dzięki flamenco, lub tradycyjna i pełna historii dzielnica Macarena.

SEWILLA
DZIELNICA PO DZIELNICY
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Innym ważnym punktem programu 
zwiedzania, którego nie wolno pominąć, 
jest Plac Hiszpański – niezwykły zespół 
architektoniczny w parku Marii Luizy. 
Został zaprojektowany i zbudowany na 
Wystawę Iberoamerykańską w 1929 
roku. Główny budynek ma półkolisty 
kształt, a jego boki przypominają 
ramiona, którymi Hiszpania 
w symboliczny sposób obejmuje 
swoje dawne zamorskie terytoria. 
Budynek skierowany jest w stronę rzeki 
Gwadalkiwir, wskazując tym samym 
drogę do Nowego Świata. To wyjątkowe 
miejsce zostało wybrane jako sceneria 
do tak znanych filmów jak Lawrence 
z Arabii lub Gwiezdne Wojny, odcinek II. 
Atak klonów.

Wpisane na listę światowego 
dziedzictwa ludzkości UNESCO 
Główne Archiwum Indii przechowuje 
tysiące dokumentów i map z epoki 
kolonialnej. Nie omiń ratusza, którego 
fasada jest wspaniałym przykładem 

andaluzyjskiego stylu plateresco. Wejdź 
do kościoła Najświętszego Zbawiciela 
przy placu Plaza del Salvador. 
Plac ten jest jednym z najlepszych 
w mieście miejsc, by wyskoczyć na 
tapas. W okolicznych ogródkach 
i tawernach możesz rozkoszować się 
zimnym piwem i spróbować typowych 
sewilskich potraw, jednocześnie ciesząc 
oczy charakterystycznym tutejszym 
światłem i kolorem. 

Znajdujące się tu pałace, pełne dzieł 
sztuki, historii i legend, przeniosą 
cię w przeszłość i sprawią, że 
twoja wycieczka po Sewilli stanie 
się niezapomnianym przeżyciem. 
Takim miejscem jest Pałac 
Arcybiskupa, w którym mieści się 
jedna z najważniejszych pinakotek 
w mieście z pracami Murilla i Zurbarána. 
Wizytę w pałacu warto zaplanować 
z wyprzedzeniem, gdyż otwarty jest 
tylko w dwie soboty w miesiącu i liczba 
odwiedzających jest ograniczona.

  PLAC HISZPAŃSKI

SEWILLA
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Pałac Dueñas to imponujący gmach, 
który był rezydencją arystokratów 
i miejscem urodzenia poety Antonia 
Machado. Jego wyjątkowe patio, 
wspaniała kolekcja dzieł sztuki i pamiątki 
po słynnych mieszkańcach z pewnością 
zrobią na tobie ogromne wrażenie. 
Kolejny ważny punkt programu to 
pałac San Telmo (św. Piotra Gonzáleza 
ewentualnie św. Elma), z przepiękną 
fasadą, przykładem baroku sewilskiego.

Nie brakuje też zabytkowych kościołów. 
W kościele św. Magdaleny możesz 
poczuć spokój i ciszę tego świętego 
miejsca. W niewielkiej odległości stąd 
warto odwiedzić piękny kościół św. 
Andrzeja (San Andrés), zbudowany 
w stylu gotyku-mudéjar i położony na 
placu, któremu patronuje ten sam święty. 

W programie spaceru po centrum nie 
może zabraknąć wizyty na ulicy Sierpes. 
To tętniący życiem deptak, chętnie 
odwiedzany przez mieszkańców Sewilli 

  PAŁAC SAN TELMO

  PAŁAC ARCYBISKUPA

i idealny, jeśli chodzi o sklepy, bary 
i restauracje. Ulicą tą dotrzesz do placu 
La Campana, ulubionego miejsca spotkań 
oraz handlowego centrum miasta. 

Poświęć trochę więcej czasu na 
spacer po placu-ogrodzie Alameda de 
Hércules (Promenada Herkulesa). To 
alternatywna przestrzeń par excellence 
Sewilli, gdzie znaleźć można niemal 
wszystko – niezwykłe zabytki, bogatą 
ofertę kulturalną i życie nocne. Jest tu 
mnóstwo barów z muzyką na żywo oraz 
miejsc z muzyką elektroniczną.
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Ważnym elementem wycieczki po 
dzielnicy Santa Cruz oraz jej żydowskiej 
części (judería), jednej z najstarszych 
w Hiszpanii, jest wizyta w Centrum 
Informacyjnym o Dzielnicy Żydowskiej 
Sewilli. To najlepszy sposób na poznanie 
śladów sefardyjskiej przeszłości 
Sewilli, gdzie, poza odwiedzeniem 
muzeum i wystawy, można skorzystać 
z wycieczek z przewodnikiem 
oferowanych w kilku językach.

Więcej informacji na stronie:
www.juderiadesevilla.es

Aby przekąsić co nieco i rozkoszować 
się urokiem tej dzielnicy, wybierz się 
na ulicę Mateos Gago, pełną gwarnych 
barów i tawern i z wyjątkowym 
widokiem na Giraldę.

  DZIELNICA SANTA CRUZ

DZIELNICA 
SANTA CRUZ
Ta klimatyczna dzielnica leży w samym 
sercu miasta i charakteryzuje się 
malowniczymi uliczkami, pałacowymi 
rezydencjami, radosną kolorystyką 
budynków i wyjątkowym urokiem. 
Z pewnością zakochasz się w pa�ach
domów, pełnych kwiatów i barw. 

Zapuść się w sieć uliczek i zaułków 
zbudowanych niegdyś przez 
społeczność żydowską. Mnóstwo 
tu wąskich, ciasnych przejść, które 
miały tworzyć ciągi chłodniejszego 
powietrza. Jest tu piękne pa�o
Banderas, utworzone przez domostwa 
przylegające do murów Alkazaru. Warto 
pospacerować po placach i miejscach 
tak charakterystycznych, jak chociażby 
zaułek Callejón del Agua, który biegnie 
równolegle do muru Alkazaru. Pa�a,
cieniste i intymne, pełne są roślin, które 
przynoszą ochłodę w najgorętszych 
miesiącach lata. 

W pobliżu znajdują się słynne ogrody  
Murillo z ogromnymi stuletnimi 
fikusami oraz Domem Piłata, uważanym 
za jeden z najwspanialszych pałaców 
arystokratycznych w Andaluzji. 

Pałac Miguel de Mañara to kolejna 
monumentalna budowla, która od 
1623 roku służyła jako arystokratyczna 
rezydencja. Natomiast kościół Santa 
María la Blanca, zbudowany na miejscu 
XIII-wiecznej synagogi, zachowuje do 
dziś jej oryginalną strukturę, chociaż był 
dwukrotnie odbudowywany: pierwszy 
raz w XIV wieku, a później, w XVII 
wieku, przekształcony został w jedną 
z najbardziej reprezentatywnych świątyń 
barokowych Sewilli.
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DOM PIŁATA
FOTO: TURISMO SEVILLA
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SEWILLA

Czekają tam na ciebie takie perły 
architektury jak brama miejska 
i bazylika La Macarena, siedziba 
Bractwa La Esperanza Macarena, 
jednego z najstarszych w Sewilli. Jest 
też mur i brama Kordoby z czasów 
Juliusza Cezara – pozostałości dawnej 
części obronnej miasta. 

Prawdziwym sercem dzielnicy Macarena 
jest ulica San Luis, usiana barami, 
sklepami i przytulnymi restauracjami, 
w których warto popróbować 
lokalnej kuchni. Są tu też takie skarby 
architektury jak kościół Santa Marina, 
jeden z najstarszych w mieście 
i reprezentujący styl gotyku-mudéjar lub 
kościół św. Marka (San Marcos), jeden 
z najlepiej zachowanych XIV-wiecznych 
kościołów parafialnych, pomimo 
późniejszych pożarów i trzęsień ziemi. 

DZIELNICA MACARENA
Położona na północ od zabytkowego centrum dzielnica 
Macarena jest jedną z najbardziej tradycyjnych w Sewilli. 
Jest jak oddzielne miasteczko wewnątrz aglomeracji 
miejskiej, z własnymi zabytkami, legendami i tradycjami.

  KOŚCIÓŁ ŚW. MARKA

  BRAMA I BAZYLIKA LA MACARENA
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Włącz do swojego programu zwiedzania 
kościół św. Ludwika Króla Francji 
(San Luis de los Franceses), jeden 
z najlepszych przykładów architektury 
barokowej z charakterystyczną okazałą 
kopułą. Warto wybrać się do dawnego 

szpitala Cinco Llagas (Pięciu Świętych 
Ran), obecnej siedziby Parlamentu 
Andaluzji, aby zobaczyć jego 
renesansową fasadę i ogrody. Jeśli 
chcesz odwiedzić wnętrze, musisz 
wcześniej dokonać rezerwacji.

W bazylice Patrocinio można podziwiać 
figurę Chrystusa na krzyżu zwaną El 
Cachorro i będącą symbolem Wielkiego 
Tygodnia w Sewilli. 

Wstąp do muzeum ceramiki Centro 
Cerámica Triana, które powstało, by 
zachować, ale też i promować tradycję 
garncarstwa w mieście. Można tam 
zobaczyć wspaniałe przedmioty 
ceramiczne oraz dawne piece do ich 
wypalania. Między ulicami An�llano
Campos i Alfarería można zakupić miłą 
pamiątkę bezpośrednio od garncarzy, 
w sklepikach mieszczących się przy ich 
pracowniach.

DZIELNICA TRIANA
Ta dzielnica, przypominająca nadmorski 
kurort i o wspaniałej sewilskiej tradycji, 
jest kolebką torreadorów i artystów. 
Znajduje się po drugiej stronie rzeki 
Gwadalkiwir i ma własną tożsamość, 
widoczną w wyrobach rzemiosła 
i sztuce flamenco.

Dostać się do niej można przez słynny 
most Izabeli II, najstarszy w Sewilli, 
uznany za Narodowy Pomnik Historii. 
Następnie przejdź do ulicy San Jacinto, 
gdzie możesz zrobić zakupy i napić się 
czegoś w zawsze gwarnych i pełnych 
gości ogródkach. 

Biegnąca wzdłuż rzeki ulica Be�s 
to symbol i kwintesencja Triany, 
skupiająca wszystko, co najbardziej 
charakterystyczne dla tej dzielnicy. 
Pod koniec lipca obchodzi się tutaj 
święto patronki zwane Velá de Santa 
Ana, podczas którego cała dzielnica 
rozświetlona jest lampionami i odbywają 
się liczne wydarzenia kulturalne. Uważa 
się, że tradycja tego święta bierze swój 
początek w odpustach, które odbywały 
się przy kościele św. Anny (Santa Ana), 
zbudowanym w XIII wieku. 

W Trianie znajdziesz również perły 
architektury, takie jak callejón de la 
Inquisición czyli zaułek Inkwizycji, 
w którym zachowały się pozostałości 
dawnego zamku św. Jerzego (San Jorge). 

  MOST IZABELI II
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SEWILLA

MUZEA
Na małym uroczym placu 
w historycznym centrum Sewilli, 
w budynku dawnego klasztoru 
Merced Calzada, znajduje się Muzeum 
Sztuk Pięknych, które zaprasza do 
odkrywania najwspanialszych skarbów 
hiszpańskiego baroku. Przestrzeń 
klasztorna zachwyca bogactwem płytek 

azulejos, którymi wyłożone są mury, 
ściany, sklepienia i sufity. Wszystko to
stanowi niezwykłe tło dla znajdujących 
się tu dzieł sztuki, wśród których 
odnajdziemy te autorstwa trzech 
wielkich przedstawicieli malarstwa 
hiszpańskiego XVI i XVII wieku, takich 
jak: Zurbarán, Valdés Leal i oczywiście 
Murillo.

KULTURA

  MUZEUM SZTUK PIĘKNYCH

Sewilla to miasto, gdzie na przestrzeni wieków pojawiały się i znikały różne cywilizacje, 
kultury i style artystyczne. Poznaj je w muzeach, teatrach i centrach kultury.
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konstrukcja na świecie, znana też pod 
nazwą Metropol Parasol, w której 
mieszczą się: muzeum Antiquarium 
(najważniejsze w Sewilli stanowisko 
archeologiczne z czasów rzymskich), 
targ spożywczy, podwyższony plac, na 
którym odbywają się różne wydarzenia 
oraz ocieniająca tę przestrzeń struktura 
sześciu parasoli. Ich połączone 
kapelusze tworzą pasaż widokowy, skąd 
można podziwiać panoramę miasta.

Więcej informacji na stronie:
setasdesevilla.com

W parku Marii Luizy znajduje się 
Muzeum Sztuki i Lokalnych Zwyczajów 
(Museo de Artes y Costumbres 
Populares). Utworzone zostało 
w 1972 r., aby pokazać bogactwo 
i różnorodność etnograficzną, a w jego
gablotach zobaczyć można różnego 
rodzaju dawne przedmioty codziennego 
użytku. Naprzeciwko, przy placu Plaza 
de América, czeka na ciebie Muzeum 
Archeologiczne Sewilli (Museo 
Arqueológico), z imponującą kolekcją 
pamiątek po dawnych cywilizacjach. 
Znajdują się tu eksponaty pochodzące 
z czasów rzymskich, znalezione na 
stanowisku archeologicznym Itálica 
oraz w innych częściach Andaluzji 
czy też tzw. skarb z Carambolo 
z 21 przedmiotami wykonanymi 
w złocie pochodzącymi ze starożytnego 
Tartessos. 

Przy placu Plaza de la Encarnación 
w Sewilli zaskoczeniem może być dla 
ciebie widok Setas de Sevilla czyli 
Grzybów Sewilli, projektu niemieckiego 
architekta Jürgena Mayera. Jest to 
największa drewniana czteropoziomowa 

   METROPOL PARASOL 
FOTO: LUCAS VIANI/ 123RF.COM
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ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ

CENTRA SZTUKI
Wśród instytucji kulturalnych Sewilli 
honorowe miejsce zajmuje Centrum 
Kultury Santa Clara. Mieści się 
w pięknym klasztorze św. Klary, będącym 
ważnym zespołem architektonicznym 
artystyczno-kulturalnym i miejscem, 
gdzie organizowane jest Biennale 
Flamenco. 
Jeśli interesujesz się architekturą, zajrzyj 
do centrum sztuki Caixa-Forum, ikony 
nowoczesnego designu, z bogatą ofertą 
programów kulturalnych, artystycznych 
i edukacyjnych, skierowaną do szerokiej 
gamy odbiorców. Odwiedź dom-pałac 
Casa Murillo, przedostatnią rezydencję 
rodzinną sewilskiego artysty, aby 
poznać bliżej jego życie oraz niektóre 
z jego najbardziej reprezentatywnych 
dzieł. To doskonały punkt wyjścia, by 
z przewodnikiem rozpocząć trasę po 
mieście śladami tego XVII-wiecznego 
malarza.    CAIXA FORUM 

ZDJĘCIE: BIURO DS. TURYSTYKI SEWILLI

   BIENNALE FLAMENCO 
FOTO: TURISMO DE SEVILLA

SEWILLA
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TEATRY I INNE MIEJSCA 
KULTURY
Także sztuki sceniczne zajmują należne 
miejsce w wypełnionym wydarzeniami 
i napiętym kalendarzu kulturalnym 
Sewilli. Wystawiane są w najróżniejszych 
miejscach i salach. Swoją przygodę 
z teatrem możesz zacząć od lirycznego 
i muzycznego amfiteatru Maestranza, 
który zajmuje kluczowe miejsce 
w operowym życiu południowej Europy.
Zajrzyj następnie do Teatru Lope 
de Vega, z bardzo zróżnicowanym 
programem sztuk scenicznych, 
flamenco, jazzem lub najbardziej 
pres�żowym w Hiszpanii Fes�walem
Muzyki Dawnej, który odbywa się 
w marcu.
Na widzów bardziej odważnych 
czeka położony w sercu Sewilli Teatr 
Quintero. To miejsce dużego ożywienia 
artystycznego i eksperymentów 
kulturalnych z różnorodną ofertą 
pokazów, które dzielą przestrzeń 
z konferencjami, dniami kultury 
i wystawami.
Kolejną znaczącą sceną jest sala La 
Fundición z programem otwartym dla 
szerokiej publiczności.

Odwiedź Andaluzyjskie Centrum Sztuki 
Współczesnej (Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo), mieszczące się 
w dawnym klasztorze kartuzów  
La Cartuja. Znajdziesz tam kolekcję 
sztuki, która obejmuje prace od drugiej 
połowy XX wieku do współczesności 
i stanowi przegląd pojawiających się 
w tym czasie w Hiszpanii trendów 
artystycznych. Skorzystaj z okazji, aby 
poznać wszystkie atrakcje centrum, 
w tym także jego ważne dziedzictwo 
archeologiczne.

Więcej informacji na stronie:
www.murilloysevilla.org
www.caac.es

   KLASZTOR KARTUZÓW LA CARTUJA 
ZDJĘCIE: JOSERPIZARRO/123RF.COM
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Poznaj  smaki  sto l icy Andaluz j i 
poprzez tapas, które serwowane 
w barach, ogródkach i restauracjach 
w jej zabytkowym centrum i w różnych 
dzielnicach miasta. Ich różnorodność 
jest niewyczerpana.

TRADYCYJNA KUCHNIA
Sewilla to jedno z najlepszych miejsc 
w Hiszpanii, by skosztować tapas 
– prawdziwego skarbu hiszpańskiej 
kuchni. Doskonałym sposobem na 
poznanie atmosfery i gościnności Sewilli 
jest odwiedzanie barów. Dziesiątki 
z nich znajdują się w historycznym 
centrum oraz dzielnicach Triana 
i Macarena.

Najbardziej typowe to chacinas 
(wędliny z wieprzowiny iberyjskiej), 
papas al iñás  (marynowane 
i przyprawione ziemniaki), smażone 
ryby... Jeśli przyjedziesz do Sewilli 
w najgorętsze miesiące, nie zapomnij 
zamówić porcji bardzo orzeźwiającego 
gazpacho (zimnej zupy pomidorowej). 
Chociaż jest coś jeszcze bardziej 
popularnego, a mianowicie montaditos 
(tostowane bułeczki z pysznymi 
nadzieniami) – prawie wszystkie bary 
w Sewilli mają je w swoim menu. Trudną 
rzeczą będzie wybór: polędwiczka, 
krewetki czy typowe serranito 

z dodatkiem schabu lub smażonej 
zielonej papryki i szynki.

Zaszalej trochę w bodegach, czyli 
winiarniach oraz tawernach, degustując 
wina beczkowe, z których najbardziej 
znane to fino i manzanilla, idealne jako 
aperi�f – tylko tak poznasz autentyczny
smak Sewilli. To miejsca o dużej tradycji 
i wiele z nich zlokalizowanych jest 
w historycznym centrum. Mówi się, że 
Miguel Cervantes, autor Don Kichota, 
był regularnym gościem przy ich 
stołach.

KUCHNIA  AWANGARDOWA
Także haute cuisine ma swoją przestrzeń 
w stolicy Andaluzji. Odważ się na 
spróbowanie dań o nienagannej 
prezentacji i zaskakujących smakach, 
serwowanych w awangardowych 
restauracjach i przygotowanych 
według innowacyjnych przepisów, 
ale z lokalnymi akcentami. Dobrym 
wyborem będzie nagrodzona gwiazdką 
Michelin restauracja Abantal.

SMAKI  
SEWILLI

GAZPACHO  

SEWILLA
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  HALA TARGOWA LONJA DEL BARRANCO

Ostatnio bardzo modne wśród 
mieszkańców Sewilli stało się 
odwiedzanie lokali w halach targowych. 
Znajdująca się obok mostu łączącego 
dzielnicę z centrum miasta hala targowa 
Triana oferuje najświeższe ostrygi 
i wykwintne sushi. Z kolei hala Lonja del 
Barranco, w pobliżu placu Plaza de La 
Maestranza, jest najbardziej nowoczesną 
ze wszystkich. Znajdziesz tu liczne bary 
oferujące dania kuchni tradycyjnej, ale 
także awangardowe przysmaki. 

Przejdź przez most Triana i pospaceruj 
wśród stoisk hali targowej Arenal. Są tu 
lokale z tradycyjnymi daniami opartymi 
na ekologicznych andaluzyjskich 
produktach oraz kreatywne potrawy 
wegańskie. Możesz także wziąć udział 
w kursach degustacji wina.

Więcej informacji na stronie:
www.mercadolonjadelbarranco.es
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SEWILLA

LATO
W miesiącach letnich Sewilla staje 
się synonimem słońca i upału, ale 
z pewnością zachwycą cię nocne 
spacery po zabytkowych ulicach 
czy wypicie gazpacho lub kufla 
zimnego piwa dla ochłody w jednym 
z licznych ogródków. Wieczorami 
w Pałacu Królewskim Alkazar, pod 
rozgwieżdżonym niebem, zwykle można 
posłuchać muzyki na żywo. Jeśli jesteś 

SEWILLA  
NA CZTERY PORY ROKU

  DZIELNICA SANTA CRUZ

Nie ma znaczenia, kiedy zdecydujesz przyjechać do Sewilli. Miasto ma tyle do 
zaoferowania, że każda pora roku jest dobra, by wyjść na tapas, zobaczyć flamenco
na żywo, odbyć rejs po rzece Gwadalkiwir czy poczuć magię Wielkiego Tygodnia.

fanem kina, skorzystaj z programu kina 
letniego w parku Marii Luizy (María 
Luisa). 

Jeśli szukasz ochłody, możesz wybrać 
się na oddalone nieco ponad godzinę 
jazdy samochodem plaże w Huelvie 
czy Kadyksie i zanurzyć się w wodach 
Atlantyku.

JESIEŃ
Pod koniec października Sewilla staje 
się stolicą tańca, wtedy to bowiem 
rozpoczyna się Mes de la Danza 
(Miesiąc Tańca). Spektakle odbywają 
się niemalże wszędzie: w teatrach, 
na ulicach i osiedlach. To świetna 
okazja, aby odkryć kolejne oblicze tego 
wspaniałego miasta.

Z kolei co dwa lata ma miejsce 
wyjątkowe wydarzenie, a mianowicie 
Biennale Flamenco. Jest to największa 
międzynarodowa impreza związana z tą 
typową hiszpańską sztuką, która została 
uznana przez UNESCO za niematerialne 
dziedzictwo ludzkości.

Zazwyczaj odbywa się we wrześniu, 
w różnych miejscach w mieście, m.in. 
tak wyjątkowych jak Alkazar, scena 
teatru Maestranza, pa�o Hotelu Triana,
(dawne typowe pa�o zwane corral de 
vecinos) czy piękny kościół św. Ludwika 
Króla Francji (San Luis de los Franceses).

18



   FESTYN FERIA DE ABRIL, SEWILLA 
ZDJĘCIE: MIKHAIL MANDRYGIN/123RF.COM

ZIMA
W połowie grudnia weź udział 
w Fes�walu Sztuk Scenicznych w Sewilli. 
Spektakle muzyczne i taneczne oraz 
różnego rodzaju przedstawienia 
odbywają się w wielu salach w mieście 
i tworzą jedyne w swoim rodzaju święto 
kultury. 

Jesteś sportowcem? Dołącz do 
sewilczyków uprawiających modne 
wśród nich wioślarstwo. Na rzece 
Gwadalkiwir o każdej porze dnia 
spotkać można ludzi smagających 
wodę wiosłami. Możesz skorzystać 
z oferty wycieczek kajakowych 
z przewodnikiem , również 
w języku angielskim. Daje to możliwość 
dodatkowego, bo z perspektywy rzeki, 
podziwiania takich zabytków jak Torre 
del Oro (Złota Wieża), La Maestranza 
(arena walki byków) czy klasztor 
kartuzów La Cartuja.

WIOSNA
Ta pora roku w Sewilli jest synonimem 
splendoru i majestatu, podniosłości 
i religijnych uniesień oraz swoistego 
misterium. Przeżyj Wielki Tydzień 
(Semana Santa) aktywnie i intensywnie. 
Przyjrzyj się bogato zdobionym 
rzeźbom sakralnym noszonym ulicami 
w procesjach w rytm uroczystej muzyki. 
Podczas ich przejścia można usłyszeć 
saetas – śpiewane a cappella pieśni 
flamenco wyrażające oddanie Bogu. 
Jedną z najbardziej wyczekiwanych 
procesji jest, upamiętniająca Mękę 
Jezusa Madrugá, która odbywa się 
w nocy między Wielkim Czwartkiem 
a Wielkim Piątkiem.

Innym ważnym wydarzeniem jest 
kwietniowy festyn Feria de Abril. To 
królowa wszystkich jarmarków, święto, 

które rozpoczyna się w noc Alumbrao 
(oświetlenia), kiedy na terenie targowym 
włączanych jest 250 000 światełek. To 
sygnał do rozpoczęcia tańców, śpiewu 
i ucztowania. Podziwiaj bajecznie 
kolorowe suknie flamenco i skosztuj
pysznej, ręcznie krojonej szynki 
iberyjskiej lub serwowanych w licznych 
kramach smażonych rybek pescadito 
frito. Możesz także nauczyć się kroków 
sevillany – to rodzaj śpiewu i tańca 
flamenco, stanowiącego nieodłączną
ścieżkę dźwiękową tygodnia. Impreza 
kończy się widowiskowym pokazem 
sztucznych ogni na brzegu rzeki 
Gwadalkiwir.

Zarówno Semana Santa, jak i Feria 
de Abril zostały uznane za Święta 
o Międzynarodowym Znaczeniu 
Turystycznym.
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SEWILLA

UROKLIWE  
ZAKĄTKI

SEWILLA  
DLA DZIECI
Miasto ma także bogatą ofertę dla 
rodzin z dziećmi. Można wspólnie pójść 
do teatru, zwiedzić muzeum, wybrać się 
na spacer brzegiem rzeki Gwadalkiwir, 
odbyć wycieczkę pośród przyrody lub 
odwiedzić park rozrywki.

Isla Mágica (Magiczna Wyspa) to jedno 
z najchętniej odwiedzanych przez 
dzieci w każdym wieku miejsc w Sewilli 
z całym mnóstwem rozmaitych atrakcji. 
Wśród nich najwięcej emocji wzbudza 
kolejka górska o wysokości trzydziestu 
dwóch metrów. 

Oceanarium w Sewilli (Acuario de 
Sevilla) to kolejna świetna propozycja 
dla najmłodszych. Akwaria o głębokości 
nawet do dziewięciu metrów zachwycają 
ogromną różnorodnością fauny wodnej, 
jak np. rekiny i żółwie oraz wiele innych 
gatunków ryb i gadów.

Po wycieczce w głąb toni morskiej 
dla odmiany proponujemy podróż ku 
gwiazdom. Odwiedź Dom Nauki (Casa 
de la Ciencia) – muzeum z wystawami 
i programami związanymi ze światem 
nauki oraz planetarium, które 
obowiązkowo powinno się zobaczyć.

Więcej informacji na stronach:
www.islamagica.es
www.acuariosevilla.es
www.casadelaciencia.csic.es

Jeśli zostało ci trochę czasu i chciałbyś 
poznać ciekawe, ale mniej znane zakątki 
miasta, oto kilka propozycji.

PARKI I OGRODY
Wizyta w ogrodach Buhaira przeniesie 
cię w czasy arabskiej świetności miasta. 
Możesz w nich pospacerować wśród 
drzew oliwnych, palm, winorośli, drzew 
owocowych i zobaczyć ruiny dawnego 
pałacu. W znajdującym się tu pawilonie 
zbudowanym w stylu neo-mudéjar 
mieści się centrum obywatelskie (Centro 
Cívico), w którym latem odbywa się cykl 
spektakli teatralnych i poetyckich.

Możesz także odpocząć na ławce 
z ceramicznych płytek azulejo w cieniu 
drzew pomarańczowych na uroczym 
placu Doña Elvira w dzielnicy Santa 
Cruz. Napij się czegoś w jednym 
z ogródków restauracyjnych i wsłuchaj 
w relaksujący szum wody fontanny 
w centralnej części placu.

MNIEJ ZNANE MUZEA
Dziedzictwo kulturowe Sewilli jest 
ogromne, o czym świadczą liczne 
muzea. Niektóre są prawie zupełnie 
nieznane, choć są bardzo interesujące, 
jak np. Muzeum Zamku św. Jerzego 
(Museo del Cas�llo de San Jorge). To
centrum dokumentacji prześladowań 
religijnych, społecznych i kulturowych, 
których sprawcą był Trybunał 
Inkwizycji. Przed muzeum stoi Pomnik 
tolerancji autorstwa rzeźbiarza Eduardo 
Chillidy. 
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Warto też odwiedzić Pawilon Żeglugi 
(Pabellón de la Navegación) na Wyspie 
Kartuzów (Isla de la Cartuja) – centrum 
poświęcone historii żeglugi morskiej.
Znajduje się ono nad brzegiem rzeki 
Gwadalkiwir, w pobliżu starego miasta 
i przedstawia Sewillę jako port oraz 
punkt startowy wypraw i podboju 
Nowego Świata.

Innym miejscem wartym polecenia jest 
Centrum Sztuki Mudéjar, w którym 
w sposób przejrzysty pokazane jest, 
na czym polega styl mudéjar w sztuce, 
będący fuzją wielu innych.

PUNKTY WIDOKOWE 
SEWILLI
Sewilla ma kilka punktów widokowych, 
które na pewno ci się spodobają. Wjedź 
na szczyt Torre Sevilla, najwyższego 
wieżowca nie tylko w Sewilli, ale 
i w całej Andaluzji, liczącego 180 
metrów wysokości. Podziwiaj także 
niesamowite panoramiczne widoki 
z Wieży Schindlera (Torre Schindler), 
która stoi nad samą rzeką Gwadalkiwir.   WIEŻOWIEC TORRE SEVILLA

ZDJĘCIE: BIURO DS. TURYSTYKI SEWILLI

  PAWILON ŻEGLUGI
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TARASY  
Z WIDOKAMI NA GIRALDĘ
Odpocznij i zrelaksuj się na tarasach 
ze wspaniałymi widokami na miasto. 
W historycznym centrum oraz 
dzielnicy Triana znaleźć można wiele 
lokali z takimi tarasami na dachach 
domów, oferujących najlepszą kuchnię 
andaluzyjską oraz spektakle i muzykę 
na żywo pod gołym sewilskim niebem. 
Ciesz się chwilą, atmosferą, cudowną 
panoramą na miasto i malowniczym 
zachodem słońca nad rzeką Gwadalkiwir. 

SEWILLA

Wieża Torre de los Perdigones, część 
dawnej odlewni, m.in. śrutu (stąd 
jej nazwa), jest jednym z niewielu 
zachowanych zabytków przemysłowych 
w Sewilli. Wewnątrz wieży znajduje się 
punkt widokowy i jedna z niewielu na 
świecie tzw. ciemni optycznych (camera 
obscura), dzięki której w oryginalny 
sposób można poobserwować na żywo 
obrazy andaluzyjskiej metropolii.

Z kolei dachy katedry dają możliwość 
podziwiania panoramy miasta z różnych 
wysokości. Aby się na nie wspiąć, 
pokonując przy tym liczne przejścia 
i korytarze, a także spiralne schody, 
trzeba wcześniej zarezerwować 
wycieczkę z przewodnikiem przez 
Internet lub kupić bilety bezpośrednio 
w kasie.

  TARAS Z WIDOKIEM NA GIRALDĘ
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BRAMA OLIWNA (POSTIGO DEL ACEITE)
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SEWILLA

ŻYCIE NOCNE  
W SEWILLI
Jeśli lubisz nocne szaleństwo, w Sewilli znajdziesz wszystko, co może zapewnić 
doskonałą nocną rozrywkę: bary z muzyką rockową, muzyką elektroniczną, 
nietuzinkowe ogródki piwne, kluby jazzowe... Każde z tych miejsc ma własną 
niepowtarzalną atmosferę. Odkryj je wszystkie, aby w pełni poznać nocne uroki 
stolicy Andaluzji.
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BARY I OGRÓDKI
Ulubioną częścią miasta do 
imprezowania sewilczyków jest stare 
miasto. To właśnie tutaj jest największa 
koncentracja przyhotelowych ogródków, 
gdzie serwowane są drinki i koktajle oraz 
panuje wykwintna atmosfera. Udaj się 
na plac Plaza del Salvador (Zbawiciela) 
i zajrzyj do dowolnego lokalu. 

Jeśli wolisz klimaty alternatywne, 
z pewnością spodoba ci się atmosfera 
placu-ogrodu Alameda de Hércules 
(Promenada Herkulesa). To fantastyczne 
miejsce na drinka na świeżym powietrzu, 
gdyż prawie wszystkie okoliczne lokale 
mają swoje ogródki na placu. Jeśli 
szukasz muzyki na żywo, będziesz mieć 
ogromny wybór wieczornych koncertów 
– na pewno znajdziesz coś dla siebie.

Arenal to kolejna dzielnica, w której 
panuje ożywione życie nocne, z koktajl 
barami i dyskotekami z muzyką do 
białego rana dla najbardziej wytrwałych. 
W okolicach areny walki byków (Plaza de 

Toros), z niektórych eleganckich tarasów 
znajdujących się na dachach budynków, 
można podziwiać piękne widoki na tę 
dzielnicę. Ulica Arfe oferuje wiele lokali, 
gdzie można potańczyć i mile spędzić 
czas z przyjaciółmi.

Jeśli przejdziesz na drugą stronę rzeki, 
znajdziesz się w dzielnicy Triana. Tutaj 
największą popularnością cieszy się 
ulica Betis i ogródki znajdujące się 
wzdłuż nabrzeża rzeki Gwadalkiwir, 
naprzeciwko takich zabytków jak Złota 
Wieża (Torre del Oro) i z pięknymi 
widokami na okolicę. Poczuj klimat tej 
dzielnicy, oglądając spektakle flamenco
w wykonaniu najlepszych przedstawicieli 
tego gatunku.

Pzejdź się też po nadrzecznym pasażu 
zwanym Muelle de Nueva York (Molo 
Nowojorskie), gdzie szczególnie w letnie 
wieczory przyjemnie jest wyciągnąć 
się w hamaku, popijając pyszny koktajl 
owocowy.

  TARAS HOTELU DOÑA MARÍA 
Foto: Turismo de Sevilla
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Dobrym sposobem na poznanie 
Sewilli są wycieczki po jej 
najbardziej reprezentacyjnych 
miejscach.

SEWILLA

SZLAKI I TRASY SPACEROWE  
PO MIEŚCIE

Szlak rzymski pozwoli ci odkryć ślady 
starożytnej cywilizacji w dzielnicach 
Santa Cruz i Alfalfa. Koniecznie zobacz 
kolumny Herkulesa i Cezara, które 
znajdowały się pierwotnie w świątyni 
boga wojny, Marsa. Nie omiń Caños 
de Carmona, pozostałości po rzymskim 
akwedukcie, który pierwotnie liczył 400 
łuków i, dzięki licznym przebudowom, 
był przez wiele wieków głównym 
źródłem dostaw wody pitnej dla miasta. 
Z tej gigantycznej, wielokilometrowej 
konstrukcji zachowały się do dziś tylko 
trzy małe odcinki leżące wzdłuż obecnej 
ulicy Luis Montoto.

Z tego samego okresu pochodzą 
mury, które za czasów Juliusza Cezara 
pełniły rolę konstrukcji obronnej. Warto 
zobaczyć je z bliska.

Możesz także poznać scenerię 
literacką dzieł Miguela Cervantesa 
na sześciokilometrowym szlaku 
Cervantesa, gdzie zobaczysz miejsca, 
które były inspiracją także dla innych 
pisarzy, takich jak np. Gustavo Adolfo 
Bécquer lub poetów zaliczanych do tzw. 
Pokolenia 27.

W Sewilli czeka na ciebie tysiące 
tajemnic i opowieści; wesołych, 
mrocznych i zaskakujących. Na jednym 
ze szlaków legend, usłyszysz np. 
historię o pięknej Susonie, XV-wiecznej 
femme fatale i dowiesz się, jaki ma z nią 
związek czaszka na płytce ceramicznej 
z ulicy Śmierć (calle Muerte).
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CARMONA

   KOŚCIÓŁ SANTA MARÍA LA BLANCA 
SEWILLA

Jeśli masz czas, skorzystaj z okazji, aby 
odkryć kilka miejsc w pobliżu stolicy 
Andaluzji takich jak np. Carmona, 
historyczne miasto o monumentalnym 
charakterze, znaczącej tradycji rolniczej 
i doskonałej ofercie gastronomicznej. 

W połowie drogi między Sewillą 
a prowincją Kordoby znajduje się Écija, 
piękne miasto zanurzone w sielskim 
sewilskim krajobrazie nad brzegiem rzeki 
Genil. To miejscowość, która cieszy się 
zasłużoną sławą ze względu na hodowlę 
koni rasy hiszpańskiej. Znajdziesz tu 
ofertę jazdy wierzchem, przejażdżki 
powozem czy też nauki jazdy konnej.

Osuna to kolejne miasto, którego uroda 
i tysiącletnia tradycja z pewnością 
cię zafascynują. Miasto wyróżnia się 

gajami oliwnymi, wspaniałą spuścizną 
historyczną, artystyczną i kulturalną 
oraz urozmaiconym krajobrazem. Jest tu 
jedna z najpiękniejszych ulic w Europie, 
calle San Pedro – efektowna i elegancka 
aleja, przy której sąsiadują ze sobą 
imponujące pałace i rezydencje.

A może chcesz wiedzieć, dlaczego na 
dziedzińcu drzew pomarańczowych 
(Patio de los Naranjos) katedry 
w Sewilli znajduje się krokodyl? 
Najlepiej sprawdź to osobiście. 
Możesz także zgłębić arabską tradycję 
Sewilli, która przez ponad pięć 
wieków była miastem muzułmańskim 
o nazwie Isbiliya. Na szlaku dziedzictwa 
islamskiego odwiedź meczety, pałace 
czy łaźnie arabskie. Opracuj własny plan 
wycieczki, by poznać tamtą minioną epokę.

CO ZWIEDZIĆ  
W OKOLICACH SEWILLI?
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Sewilla to także kraina otwarta 
na morze i góry o niezwykle 
malowniczo ukształtowanej 
powierzchni terenu, mająca wiele 
do zaoferowania odwiedzającym 
ją turystom.

SEWILLA

Miejscowość Marchena słynie 
z ważnego zabytkowego kompleksu, 
w którym wyróżniają się kościół św. Jana 
Chrzciciela (San Juan Bau�sta) i brama
Arco de la Rosa. Jest znana także 
z obchodów Wielkiego Tygodnia oraz 
tego, że jest jednym z najważniejszych 
miejsc narodzin andaluzyjskiego flamenco.

Jeśli interesuje cię podróż w czasie 
do rzymskiej przeszłości prowincji, 
odwiedź stanowisko archeologiczne 
Itálica w San�ponce. Zobacz amfiteatr
i dzielnicę Hadriana i podziwiaj 
zachowane do dziś piękne mozaiki 
i rzeźby.

Weź udział w wycieczce trasą Camino 
Rociero przez tzw. zielony korytarz 
Guadiamar w Aznalcázar (część słynnego 
szlaku pielgrzymkowego zwanego 
Romería del Rocío, ku czci NMP 
del Rocío). Przejechanie tej trasy 

   KOMPLEKS ARCHEOLOGICZNY ITÁLICA, SANTIPONCE 
FOTO: PHILIPUS/123RF.COM

w krytym wozie zwanym carriola to 
niezapomniane przeżycie.

Do wyboru masz także obserwację 
ptaków w rezerwacie przyrody Dehesa 
de Abajo lub przejażdżkę pośród pól 
ryżowych wysp Mínima i Mayor. Jest 
to obszar o największej produkcji 
ryżu w całej Europie i o wyjątkowym 
krajobrazie.

Jeśli interesuje cię geologia, wędrówki 
czy alpinizm, koniecznie odwiedź Cerro 
del Hierro (Żelazne Wzgórze). Ten teren, 
pochodzenia krasowego, to idealne 
miejsce do uprawiania wspinaczki 
górskiej i skałkowej czy pieszych 
wycieczek. Ze względu na ogromną 
wartość geologiczną i krajobrazową 
został uznany za Pomnik Przyrody.
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JAK DOTRZEĆ?

SZYBKA KOLEJ AVE
Kolej dużych prędkości AVE oferuje 
około dwudziestu połączeń dziennie 
pomiędzy Sewillą a Madrytem, 
a także z innymi miastami Andaluzji 
oraz z pozostałą siecią RENFE i AVE.  
Dworzec Santa Justa znajduje się 
bardzo blisko historycznej starówki.

LOTNISKO
Znajduje się 10 km na północ od 
centrum miasta i posiada liczne 
połączenia z miastami europejskimi jak 
np. Londynem, Paryżem czy Rzymem. 

SAMOCHÓD
Sewilla jest doskonale skomunikowana 
z Madrytem poprzez południową trasę 
szybkiego ruchu A-4 oraz z wieloma 
miastami Andaluzji oraz resztą Hiszpanii 
poprzez pozostałe trasy szybkiego ruchu.

DWORZEC KOLEJOWY SANTA JUSTA 

29

ROZDZIAŁ ROZDZIAŁSEWILLA



SEWILLA

METRO
W Sewilli działa jedna linia metra, która 
łączy obszar miejski (Aljarafe) z centrum 
miasta (Puerta Jerez).

Więcej informacji na stronie:
www.metro-sevilla.es

AUTOBUS
To dobry wybór poza godzinami 
szczytu. Bilet jednorazowy można 
nabyć w autobusie. Karta turystyczna 
pozwoli zaś zrealizować dowolną liczbę 
przejazdów w okresie jej ważności 
między jednym a trzema dniami.

KOLEJ PODMIEJSKA
Do miejscowości w pobliżu Sewilli 
można dostać się dwoma liniami kolei 
podmiejskiej.

ROWER
Stolica Andaluzji to idealne miejsce dla 
osób poruszających się na rowerze. 
Sprzyja temu zarówno ciepły klimat, 
krótkie odległości oraz płaski teren. 
Poza tym na amatorów roweru czeka 
dobrze rozbudowana i bezpieczna sieć 
ścieżek rowerowych. Do dyspozycji 
także usługa wypożyczania rowerów 
miejskich (SEVIci) na krótkoterminowy 
abonament.

INNE
W mieście działa poza tym system 
wypożyczania miejskich motocykli 
elektrycznych za stawkę minutową bez 
maksymalnego limitu czasowego oraz 
opłat za parkowanie. Dobry sposób, 

PORUSZANIE SIĘ PO SEWILLI

  SEWILLA

by szybko, bez zanieczyszczenia 
środowiska i bez korków dotrzeć do celu.

Więcej informacji na stronie:
www.muving.com

Aby w komfortowy sposób zobaczyć 
miasto, warto skorzystać z autobusów 
turystycznych. Taksówki zaś są łatwe 
do zidentyfikowania: są białe z żółtym
skośnym pasem z boku.
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WIĘCEJ INFORMACJI
INFORMACJA TURYSTYCZNA SEWILLI
Paseo Marqués de Contadero, s/n
41001 Sevilla
www.visitasevilla.es
visitasevilla@visitasevilla.es

OFICJALNY PORTAL TURYSTYCZNY HISZPANII
www.spain.info
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