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Przewodniki Michelin
100 lat tradycji!

Przewodniki Michelin to doskonała inspiracja dla tych 
wszystkich, którzy pragną odkrywać kulturalne i natu-

ralne dziedzictwo świata. To kulinarna i turystyczna bie-
siada, najpiękniejsze trasy, najwygodniejsze hotele. 

To ponad 150 tytułów przedstawiających największe 
atrakcje – na świecie, w Europie i we Francji.

Pierwszy przewodnik Michelin ukazał się ponad 
sto lat temu. Kiedy na przełomie XIX i XX wieku 
na francuskich drogach pojawiły 

się pierwsze „automobile” André 
Michelin założył we Francji sieć biur infor-

macji podróżniczej, które wskazywały najlepsze 
trasy i miejsca warte odwiedzenia, doradzały, gdzie prze-
nocować lub zatrzymać się na obiad. W 1900 r., czyli nie-
cały rok po pierwszym samochodowym rajdzie dookoła 
Francji, Michelin dokonuje przełomu wydając pierwszy 
przewodnik w czerwonej okładce, w którym podróżujący 
mogli znaleźć wiele cennych wskazówek. W 1926 roku, 
dział turystyczny Michelin przedstawił pierwszy prze-
wodnik regionalny, w którym zgrupowano najbardziej 
poszukiwane trasy i atrakcje turystyczne. Ciekawostki 
poszeregowano według systemu gwiazdkowego, który obowiązuje do dziś. 
Zamiast dotychczasowego koloru czerwonego służącego do rozróżniania 
przewodnika hotelarskiego, w 1939 roku wprowadzono kolor zielony.

Od roku 2006 wydawnictwo Bezdroża – partner wydawniczy koncernu 
Michelin w Polsce – publikuje polskojęzyczne wydania słynnych prze-
wodników po krajach i miastach. 

Nie można zapominać, że wszystko ulega nieustannym zmianom. Infor-
macje praktyczne dotyczące podróży błyskawicznie się dezaktualizują: 

powstają nowe hotele i restauracje, zmieniają się ceny i godziny 
otwarcia… Zmiany są również codziennością kultury, 
sztuki, przemysłu i rzemiosła. Od nowinek nie są wolne 
nawet miejsca najbardziej znane: są przebudowywane, 
szczycą się nowymi nabytkami lub poszerzoną ofertą 
kulturalną – to wszystko wzbogaca program tradycyj-
nych tras turystycznych.
Zielony Przewodnik odkrywa i omawia te zmiany. Pre-
zentowane atrakcje poddaje nieustannej ocenie stosu-
jąc unikalny system rekomendacji turystycznych:
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Zwiedzanie Wysp Kanaryjskich

Teneryfa (Tenerife)«««
Teneryfa, największa wyspa archipelagu, leży w cieniu najwyższego szczytu Hiszpanii i świę-
tej góry Guanczów  – wulkanu El Teide (3718 m n.p.m.). Wierzchołek El Teide, zimą często 
pokryty śniegiem, góruje nad szczytami pozostałych Wysp Kanaryjskich, przypomina-
jąc o wulkanicznym pochodzeniu tego zakątka świata. Teneryfa jest chyba najlepiej znaną 
wśród Polaków wyspą archipelagu. Kojarzona jest głównie z  wakacyjnym plażowaniem, 
jednak ma do zaoferowania o wiele więcej. Jest pełna kontrastów. Zaskoczy i zachwyci nie 
tylko spragnionych słońca i rozrywki plażowiczów, ale także pasjonatów historii, którzy na 
wyspie znajdą najwięcej zabytkowych miast na całym archipelagu. Miłośnicy natury odkryją 
różnorodne krajobrazy w Parku Narodowym del Teide oraz w górach Anaga i Teno.

Tło
Znakiem rozpoznawczym Teneryfy jest położony centralnie wulkan El Teide, determinu-
jący wygląd wyspy zbliżonej kształtem do piramidy. W 1954 r. utworzono na tym tere-
nie Park Narodowy del Teide – jeden z 14 parków narodowych Hiszpanii, znajdujący się 
na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Jest to jeden 
z najbardziej spektakularnych hiszpańskich parków narodowych z wulkanicznym, niemal 
kosmicznym krajobrazem, często spowitym morzem chmur.
Na wilgotnej północy wyspy, gdzie aż roi się od jaszczurek, znajdziemy pejzaż zielonych 
gór Anaga na wschodzie i Teno na zachodzie z kolorowymi górskimi miasteczkami, m.in. 
uroczą miejscowością Masca w masywie Teno. Rozwinięte jest tutaj rolnictwo, a przede 
wszystkim uprawy bananowców. Góry na północy z dobrze oznakowanymi szlakami są 
rajem dla miłośników pieszych wędrówek. Obowiązkowo trzeba też zobaczyć niewiary-
godnie strome klify na zachodnim wybrzeżu (Los Gigantes, czyli Olbrzymy). Na północy 
ulokowały się także ważnie historycznie miasta: La Laguna z  liczącą ponad 500 lat 
starówką znajdującą się na Liście UNESCO, La Orotava z arystokratyczną starą architekturą 
kanaryjską i  stary port Garachico. Koniecznie należy zatrzymać się w stolicy Teneryfy – 
Santa Cruz – zielonym mieście, gdzie historia splata się z nowoczesnością, a także odwie-
dzić Puerto de la Cruz z  imponującym ogrodem botanicznym i  popularnym parkiem 
rozrywki Loro Parque.
Z kolei południe wyspy przywita nas słońcem, zapraszając do tętniących życiem kuror-
tów: Los Cristianos, Playa de las Américas (Costa Adeje). To tutaj znajduje się największa 
baza noclegowa Teneryfy. Południowe kurorty z racji dobrej pogody są zatłoczone przez 
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Teneryfa

cały rok. Bariera centralnych gór zatrzymuje chmury i deszcze, gwarantując praktycznie 
zawsze słoneczne niebo. Zimą, gdy na północy jest chłodniej, a w centralnej części wyspy 
wierzchołek El Teide pokrywa warstwa śniegu, na południu zazwyczaj można kąpać się 
w  oceanie. Zróżnicowanie klimatyczne między północą a  południem wpływa także na 
różnice krajobrazowe: bujna wegetacja północy zdominowanej przez roślinność tropi-
kalną kontrastuje z suchym, półpustynnym pejzażem południa.
Teneryfa uformowała się ok. 10 mln lat temu. Geologicznie jej najstarszymi rejonami są 
góry Anaga na północnym wschodzie i Teno na północnym zachodzie. Wulkan El Teide 
w centralnej części wyspy jest znacznie młodszy – wyłonił się ok. 300 tys. lat temu. Wyspa 
ma więc zróżnicowaną budowę geologiczną. Pierwsi osadnicy pojawili się na niej ok. V w. 
p.n.e. i przybyli najprawdopodobniej z północnej Afryki. Dawnych mieszkańców Teneryfy 
nazywano Guanczami (Guanches). Zostali oni podbici pod koniec XV w. przez Hiszpanów. 
W 1797 r. wyspę zaatakował admirał Nelson z zamiarem przyłączenia jej do Anglii, jednak 
próba podboju zakończyła się niepowodzeniem (admirał stracił wówczas prawe ramię). 
Teneryfa przez wiele wieków żyła z rolnictwa. W XX w. stała się jednym z głównych celów 
wakacyjnych podróży Europejczyków. Wybudowano tu setki hoteli i apartamentowców 
(głównie na południu), które zeszpeciły dziewiczy krajobraz. Na szczęście wyspa może 
poszczycić się wieloma zabytkowymi miastami, które przetrwały do dziś.

SANTA CRUZ DE TENERIFE«
Santa Cruz de Tenerife  – drugie co do wielkości miasto na archipelagu oraz stolica 
wyspy i  całej prowincji jest bardzo eleganckie. Wysoka zabudowa odróżnia je od 
innych kanaryjskich stolic, przywodząc na myśl raczej hiszpańskie miasta kontynen-
talne, jak Madryt, albo portowe miasta europejskie, jak Genua. Santa Cruz jest więk-
sze i zupełnie inne niż Arrecife (stolica Lanzarote) czy Puerto del Rosario (stolica Fuer-
teventury). Wciśnięte w  góry miasto pełne jest palm, kwiatów i  placów osłoniętych 
drzewami. Co ciekawe, na pniach miejskich palm często można dostrzec wyżłobione 
miłosne wyznania.
Ważną pozycję miasto zaczęło zdobywać od XVIII  w., po upadku portu Garachico. Na 
przełomie XIX i XX w. Santa Cruz było jedyną stolicą Wysp Kanaryjskich. Obecnie dzieli 
status stolicy Wspólnoty Autonomicznej Wysp Kanaryjskich (Comunidad Autónoma de 
Canarias) z  Las Palmas de Gran Canaria. Prężnie rozwijający się od 1852  r. port uczynił 
z miasta ważny ośrodek handlu. Sprzyjało to rozwojowi burżuazji, inwestującej w rozbu-
dowę urbanistyczną. Stolica Teneryfy do dziś jest ważnym miastem portowym, zwróco-
nym ku morzu – rocznie na statkach wycieczkowych przybija tu kilkaset tysięcy turystów.
Najładniejszą częścią Santa Cruz jest starówka, szczególnie urokliwe są okolice Iglesia 
de la Concepción charakteryzujące się niską zabudową, natomiast najbardziej elegancką 
częścią miasta są okolice Plaza de los Patos i C/ Viera y Clavijo, przy której stoi wiele 
wystawnych pałaców i kamienic. 

ZWIEDZANIE
Plaza de España
Zwiedzanie miasta warto rozpocząć od położonego blisko oceanu Plaza de España. 
Przy placu znajduje się ładna fontanna, pomnik ku czci poległych w  okresie wojny 
domowej w  latach 1934–40 (Moumento a  los Caídos) oraz siedziba Cabildo Insu-
lar de Tenerife. 

Rodzinna rozrywka
Teneryfa oferuje szereg rozrywek dla rodzin z dziećmi. Czas można spędzić w jednym z licz-
nych parków rozrywki:
Aqualand Costa Adeje – park wodny, http://www.aqualand.es;
Loro Parque – ogród botaniczno-zoologiczny, http://www.loroparque.com;
Parque Las Áquilas Jungle Park  – bogata kolekcja dzikich zwierząt, ciekawe pokazy 
ptaków, http://www.aguilasjunglepark.com;
Parque Marítimo César Manrique« – kompleks wypoczynkowy z basenami, http://www.
webtenerife.com/Destinos-y-lugares/Piscinas-naturales/PARQUE+MARITIMO+CESAR+MANRI-
QUE.htm?Lang=es;
PuebloChico – Wyspy Kanaryjskie w miniaturze, http://www.pueblochico.com;
Siam Park« – największy park wodny w Europie, http://www. siampark.net.
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Iglesia de la Concepción (Kościół Niepokalanego Poczęcia)
Świątynia została wzniesiona w  XVI  w. i  przebudowana w  XVII  w. po pożarze (wieża 
pochodzi z XVIII w.). Posiada cechy architektury toskańskiej z lokalnymi naleciałościami, 
takimi jak zewnętrzny drewniany balkon, który jest cechą charakterystyczną wielu kana-
ryjskich kościołów. Wewnątrz znajdują się dzieła sztuki z XV, XVI i XVII w. Przechowywany 
jest tu także krzyż symbolizujący zwycięstwo Hiszpanów nad Guanczami. Od przykościel-
nego Plaza da la Iglesia odchodzi najbardziej znana stara uliczka C/ de la Noria (obecna 
nazwa C/ Antonio D. Alfonso). Dawniej znajdowała się tu dzielnica rybaków i  robotni-
ków portowych, a dziś jest to miejsce, w którym tętni życie nocne. Mieszczą się tu także 
siedziby bractw karnawałowych. 

Museo de la Naturaleza y el Hombre (Muzeum Przyrody i Człowieka)«
C/ Fuente Morales s/n; tel.: +34  922 535816; http://www.museosdetenerife.org; otwarte: wt.–nd. 
9.00–19.00, pn. zamkn.; wstęp: 3 EUR ekspozycje stałe, 1,50 EUR studenci i emeryci, dzieci do 8 lat 
wstęp wolny.
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Teneryfa

Jest to jedno z  najciekawszych muzeów na Wyspach Kanaryjskich, mieszczące się 
w neoklasycznym budynku dawnego szpitala. Łączy ono kilka muzeów: Archeologiczne, 
Nauk Przyrodniczych oraz Instytut Bioantropologii. Bogate kolekcje prezentują kulturę 
Guanczów i różnorodność przyrodniczą archipelagu. Projekcje audiowizualne przedsta-
wiają m.in. proces erupcji wulkanu. Eksponatami wzbudzającymi najwięcej emocji są 
mumie aborygenów.

Tenerife Espacio de las Artes
Avda. de San Sebastián 10; tel.: +34 922 849057; http://www.teatenerife.es; otwarte: ekspozy-
cje wt.–nd. 10.00–20.00, biblioteka codz. przez całą dobę.
Symbolem nowoczesnej architektury jest budynek TEA (Tenerife Espacio de las Artes) 
projektu biura Herzog & de Meuron, który znajduje się w  pobliżu Muzeum Przyrody 
i  Człowieka. Jest to centrum kultury i  sztuki z  biblioteką miejską. W TEA mieści się 
także kino oraz organizowane są warsztaty artystyczne.
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Mercado de Nuestra Señora de África
W  pobliżu TEA wyrasta hala słynnego miejskiego rynku Mercado de Nuestra Señora 
de África, gdzie można kupić świeże owoce, warzywa, ryby, sery (głównie popularne na 
wyspach sery kozie) i inne kanaryjskie produkty gastronomiczne, a także poczuć wpływy 
kultury latynoamerykańskiej. 

Auditorio de Tenerife«
Jest to siedziba Orkiestry Symfonicznej Teneryfy, gdzie odbywają się koncerty oraz wido-
wiska operowe. Nowoczesny budynek audytorium muzycznego, przypominający statek 
lub łabędzia, zaprojektowany został przez Santiago Calatravę.

Parque Marítimo César Manrique«
Nadmorski Parque Marítimo César Manrique to kompleks wypoczynkowy o powierzchni 
22 tys. m² z basenami, gastronomią i miejscami do uprawiania sportu, zaprojektowany 
przez Césara Manrique, artystę z Lanzarote.

Teatro Guimerá
http://www.teatroguimera.es.
Budynek najstarszego teatru (1849) na wyspach jest utrzymany w stylu klasycystyczno-
-romantycznym. Teatr nosi imię dramaturga z Teneryfy Àngela Guimerà. Polskich tury-
stów może zaciekawić rzeźba stojąca przed fasadą – brązowa głowa Per Adriano (1993) 
autorstwa Igora Mitoraja, współczesnego rzeźbiarza polskiego pochodzenia.

Museo Municipal de Bellas Artes (Miejskie Muzeum Sztuk Pięknych)
C/ José Murphy 12; http://www.sctfe.es; otwarte: VII–IX: wt.–pt. 10.00–14.00 i  15.00–19.00, 
sb.–nd. 10.00–14.00, X–VI: 10.00–14.00, pn. zamkn.
Jest to muzeum z największymi zbiorami malarstwa kanaryjskiego.

Parque García Sanabria« 
Przy wejściu do parku (1926) od strony ulicy C/ Méndez Núñez znajduje się kwiatowy zegar 
(Reloj de flor) ufundowany przez duńskiego konsula. W parku rośnie ponad 200 gatun-
ków roślin z różnych zakątków świata, m.in. fikusy, bambusy i palmy, tworzące istny ogród 
botaniczny. Można tu także podziwiać liczne rzeźby sztuki współczesnej, które pozostały po 
Pierwszej Międzynarodowej Ekspozycji Ulicznych Rzeźb mającej miejsce w 1973 r. 

Plaza de los Patos
Po odwiedzeniu Parque García Sanabria warto udać się na pobliski Plaza de los Patos 
inspirowany jednym z  placów w  Sewilli (Andaluzja), z  fontanną i  ławkami z  kolorowej 
mozaiki stworzonej z płytek azulejos. Ławki zdobione są ornamentami przedstawiającymi 
marki przedsiębiorstw, które sfinansowały ich budowę na początku XIX w.
Przy placu wznosi się też niewielka świątynia Templo de San Jorge. 
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Plaza de Toros
Stoi tu XIX-wieczna arena, na której odbywały się widowiska corridy. Przebudowano ją 
w 1924 r., po pożarze.

Museo Militar Regional de Canarias (Regionalne Muzeum Wojskowe 
Wysp Kanaryjskich)
W muzeum umieszczono m.in. słynną armatę Tigre (Tygrys). Najprawdopodobniej strzał 
z tego właśnie działa oderwał ramię Nelsonowi podczas nieudanego ataku na Santa Cruz 
w 1797 r.

OKOLICE
Playa de las Teresitas«
Tylko o  8 km na północny wschód od Santa Cruz oddalona jest jedna z  niewielu na 
Teneryfie plaż z żółtym piaskiem – Playa de las Teresitas, otoczona górami Anaga, znaj-
dująca się tuż obok miejscowości San Andrés. Piasek przywieziono tu z Sahary. Plażę 
porastają palmy, dostępne są przebieralnie i  prysznice, a  tuż obok znajduje się duży 
parking. Playa de las Teresitas jest ulubionym miejscem kąpieli chicharreros, czyli miesz-
kańców Santa Cruz.

informator
Dojazd
Autobusem: Połączenia autobusowe ob-
sługuje firma Titsa, cena karnetu bonovía 
wynosi 12 lub 30 EUR w zależności od ilo-
ści planowanych przejazdów. Z jednego 
karnetu może korzystać kilka osób. Z kar-
netem cena przejazdów jest niższa  
(ważny też na tramwaj Metrotenerife). Ak-
tualne ceny pojedynczych biletów na au-
tobusy można sprawdzić na stronie: http://
www.titsa.com.
Dworzec autobusowy: Intercambiador 
(Estación de Guaguas) – Avda. 3 de Mayo s/n. 
Odjeżdżają stąd autobusy do miejscowości 
na całej wyspie.

Promem: Do portu w Santa Cruz 
przypływają promy linii Fred Olsen 
(http://www.fredolsen.es), Naviera Ar-
mas (http://www.navieraarmas.com) i Accio-
na Transmediterránea (http://www.trasme-
diterranea.es).
Samolotem: Najbliższe lotnisko to Tenerife 
Norte (Los Rodeos). Z lotniska do centrum 
miasta można dostać się autobusem linii 
102 (jednorazowy bilet: 1,40 EUR) lub tak-
sówką (ok. 15 EUR).
Tramwaj Metrotenerife: Tramwaj kursu-
jący między Santa Cruz a La Laguną. Bilet 
jednorazowy: 1,35 EUR (http://www.metro-
tenerife.com).
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Gastronomia
Bodeguita Canaria – C/ Imeldo Seris 18; tel.: 
+34 922 293216; e-mail: bodeguitacanaria@
bodeguitacanaria.es, http://www.bodeguita-
canaria.es. Niewielka restauracja ciesząca 
się ogromną popularnością wśród miejsco-
wych. Można tu zjeść typowe dania kuch-
ni kanaryjskiej. Specjalnością jest carne a la 
piedra, czyli mięso „z kamienia” – płat po-
lędwicy cielęcej (solomillo de ternera) po-
dawany na surowo razem z gorącym ka-
mieniem, na którym gość restauracji sam 
przy stoliku smaży mięso według własnego 
uznania. Pierwsze danie ok. 8 EUR.
Chocolatería Bombonería Tenerife – 
C/ Imeldo Seris 11; tel.: +34 922 299239; otwar-
te: pn.–pt. 8.30–13.00 i 17.00–22.00, sb.–nd. 
9.00–22.00. Pijalnia czekolady w pobliżu 
najpiękniejszego kościoła w mieście – Igle-
sia de la Concepción. W lokalu można zjeść 
ładnie podane czekoladowe desery.
El Águila – Plaza Alférez Provisional; tel.: +34 922 
273156; otwarte: pn.–sb. 8.00–2.00, nd. 10.00– 
–2.00. Położona w centrum elegancka restau-
racja ze stolikami pod czerwonymi parasolami. 
Oferuje bardzo duży wybór dań. Dania mięsne 
od 14 EUR, dania rybne od 12 EUR.
Kawiarnia w Parque García Sanabria – 
przy kwiatowym zegarze i jednym z wejść do 
Parku García Sanabria. Sympatyczny bar i ka-
wiarnia na świeżym powietrzu. Kawa od 
1 EUR, ciastko lub bułka od 1,50 EUR, dese-
ry lodowe od 3 EUR.
La Hierbita – C/ El Clavel 19; tel.: +34 922 
244617; http://www.lahierbita.com. Jedna 
z najlepszych restauracji w Santa Cruz. Bar-
dzo smaczne posiłki za przystępną cenę. 
Ukryta jest w niewielkiej uliczce w centrum 
miasta, w pobliżu Plaza de la Candelaria. 
Obiad ok. 20 EUR.
Mirador de la Noria – C/ Antonio Dominguez 
Alfonso (C/ de la Noria) 6; tel.: +34 922 241064; 
otwarte: pn.–sb. 12.30–2.30, nd. 11.00–17.00. 
Nowoczesne wnętrze barowe i bardzo miła 
obsługa. Z restauracji rozciąga się ładny wi-
dok na Iglesia de la Concepción. Przekąski 
tapas 5–15 EUR, sałatki 8–10 EUR.
Restaurante Café Atlántico – La Marina 1, 
Plaza de España; tel.: +34 922 246909. Ele-
gancka restauracja i kawiarnia z widokiem 
na Plaza de España. Tortilla ok. 7 EUR.
Restaurante El Patio de Viera y Clavijo 
– C/ Viera y Clavijo 44. Bardzo elegancka re-
stauracja z ładnym tarasem w pobliżu Plaza 
de los Patos, pod bujnie kwitnącą bugen-
willą, nowoczesny wystrój. Dania mięsne 
lub rybne ok. 14 EUR.
Tasca la Calle Noria – C/ Candelaria 17, 
skrzyżowanie z C/ Imeldo Seris 15; tel.: +34 922 
273692; otwarte: wt.–sb. 9.00–16.00 i 20.00– 
–24.00, nd. 12.00–16.00, pn. zamkn. Przytulny 
lokal. Pierwsze danie 10–15 EUR.

Tasca La Rebotica – C/ San Francisco 17; tel.: 
+34 922 285347; otwarte w porze obiadowej 
(wt.–nd. 12.00–16.30) i w porze kolacji (wt.–czw. 
20.30–23.45, pt.–sb. 20.00–24.30). Przytulny 
lokal w XVIII-wiecznym budynku, ze stolika-
mi na zewnątrz w cieniu egzotycznego drze-
wa ombu. W menu typowe tapas od 6 EUR.

Informacja turystyczna
IT – Avda. 3 de Mayo s/n, na dworcu autobu-
sowym Intercambiador; tel.: +34 922 299749; 
otwarte: codz. 10.00–18.00.
IT – C/ Castillo, skrzyżowanie z C/ Cruz Verde; tel.: 
+34 922 299749; otwarte: codz. 10.00–18.00.

Noclegi
Hotel Plaza Tenerife – Plaza de la Cande-
laria 10; http://www.hotelplazatenerife.com. 
Hotel w dobrej lokalizacji, blisko Plaza de 
España. Oferuje wygodne pokoje. Dwójka 
ze śniadaniem od 60 EUR.
NH Tenerife – C/ Candelaria, skrzyżowanie 
z C/ Doctor Allart; tel.: +34 922 534422; e-mail: 
nhtenerife@nh-hotels.com, http://www.nh-
hotels.com. 3-gwiazdkowy hotel sieciowy 
w nowoczesnym budynku niedaleko jednej 
z głównych ulic miasta, C/ Viera y Clavijo. 
Dwójka ze śniadaniem od 70 EUR.
Pensión Cejas – C/ San Francisco 47; tel.: +34 
922 281872; e-mail: pensioncejas@gmail.com, 
http://www.pensioncejas.com. Skromny pen-
sjonat. Dobra lokalizacja. Jedynki, dwój-
ki i trójki (2 wspólne łazienki, maksymalnie 
12 osób w pensjonacie). Dwójka 15 EUR/os.
Pensión Milema – C/ Simón Bolívar 3; tel.: 
+34 922 225879; e-mail: pensionmilema@li-
ve.com. Pensjonat położony poza centrum, 
miła obsługa. Dwójka bez łazienki 30 EUR.
Pensión Mova – C/ San Martín 33; tel.: 
+34 922 283261. Skromne pokoje z łazien-
kami niedaleko centrum. Dobre rozwiąza-
nie dla osób, którym zależy na tanim nocle-
gu. Dwójka z łazienką 26 EUR.

Wynajem samochodów 
Cicar – Muelle Ribera (molo w porcie) budynek 
Ciudad, lokal E1; tel.: +34 922 244097; http://
www.cicar.com; otwarte: pn.–pt. 8.00–13.00 
i 16.30–19.00, sb. 8.00–13.00. 
Faycan – Avda. Francisco La Roche 3, Muel-
le Ribera (molo w porcie); tel.: +34 922 274465; 
http://www.faycan.es; otwarte: pn.–pt. 9.00– 
–13.00 i 16.00–19.00, sb. 8.00–13.00.

Zwiedzanie miasta  
Dobrym pomysłem na zwiedzanie, zwłasz-
cza dla osób starszych, może być wyciecz-
ka objazdowa po mieście. Organizato-
rem jest firma City Sightseeing (tel.: +34 
902 101081; http://www.city-ss.com). Odkry-
ty autobus zatrzymuje się na 13 przystan-
kach obok najważniejszych atrakcji tury-
stycznych. Cena biletu: 15,99 EUR dorośli, 
8,50 EUR dzieci.






