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Najkrajšie pobrežie 
Španielska
Španielske Costa de la Luz a portugalské Algarve – blízke, ale rozdielne

Jarmila Horváthová 

Luz je Sevilla, hlavné mesto Andalúzie, aj keď 
tá sa nachádza v susednej provincii. Chodí sa 
sem najmä pre tretí najväčší kostol na svete 
a najväčšiu gotickú katedrálu sveta Maria de 
la Sede a krásne Plaza de Espaňa, pavilóny 
ktorého boli vybudované pri príležitosti ibé-
rijsko-americkej výstavy v roku 1929. Na la-
vičkách si tu môžete napríklad pozrieť histó-
riu jednotlivých andalúzskych miest – výjavy 
z nej sú totiž zobrazené v keramickom oblože-
ní lavičiek. Nemenej pôvabné sú však aj ulič-
ky starého mesta či nábrežie rieky Gua dal- 
quivir.

Úhlavným nepriateľom turistu je v Seville 
v letnej sezóne počasie – keď sme tu boli raz 
začiatkom septembra, teplomer v tieni uka-
zoval 38 stupňov. Teraz v polovici mája sme 
dúfali, že ortuť neprekročí 30 – a bolo 36...

Sevilla je aj mestom koridy (pri aréne tu 
majú aj múzeum koridy), to je však pre väč-
šinu našincov príliš krvavá zábava, rozhod-
ne príjemnejším a rovnako zaujímavým zážit-
kom je návšteva predstavenia flamenca. Keď 
sme prišli do divadla El Palacio Andalúz, kto-
ré je najväčšou scénou flamenca v meste, na 
vystúpenie, ktoré sa začínalo o siedmej hodi-
ne (pritom Španieli nezačínajú večerný život 
pred deviatou), navyše sme pred vchodom 
videli skupinu japonských turistov, boli sme 
na pochybách, či nejde o vyslovene turistic-
kú atrakciu. Po dvojhodinovom predstavení 

sme museli s uznaním skonštatovať, že atrak-
cia-neatrakcia, to, čo predvádzali hudobníci 
a najmä tanečníci na pódiu, bolo dych vyrá-
žajúce. Aj keď textom piesní, na ktoré taneč-
níci tancovali a vlastne tancom vyjadrovali 
ich príbehy, sme nerozumeli.

Až potom sme sa dozvedeli, že predsta-
venia tohto súboru vyhrali početné súťaže 
a štátna španielska televízia si vybrala El Pa-
lacio Andalúz za miesto, kde natáčala doku-
ment o flamencu. V duchu sme sa ospravedl-
nili za naše pochybnosti. Nezvyčajné bolo, že 
lístky na šou flamenca si môžete kúpiť s ná-
pojmi, s tapas, ale aj s kompletnou večerou 
a fľašou vína. Ako keby ste na Slovensku pri-
šli do divadla a pritom povečerali...

INý svet za hraNIcamI
Posledným španielskym mestečkom pred hra-
nicami je Isla Canela, len kilometer od portu-
galských hraníc. Keď hranice prekročíte, ako-
by ste prišli nielen do inej krajiny, ale aj tro-
chu iného sveta. Obidva štáty plnia stránky 
novín svojimi ekonomickými problémami, 
o Portugalsku si všade prečítate, že je chu-
dobnejšie než jeho väčší sused a vzhľad de-
dín a mestečiek akoby to potvrdzoval. Kým 
v španielskych na Costa de la Luz praktic-
ky nevidíte ošarpaný dom, všetky sú úhľad-
ne upravené, v portugalských je ich požeh-
nane. Samozrejme, niektorým mestečkám, 
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ako je napríklad Tavira, to na šarme neube-
rá – ale predsa len, rozdiel si človek nemô-
že nevšimnúť.

Ďalší je v ruchu, ktorý panuje v španiel-
skom a portugalskom pohraničí. Lebo kým 
Costa de la Luz nie je ešte (a možno ani nikdy 
nebude) cieľom masového turizmu, oblasť Al-
garve, ktorá sa na južnom portugalskom po-
breží rozprestiera, je jeho pravým opakom.

Napríklad stredisko Albufeira je vyslovene 
„masovka“. Kým v máji na španielskej stra-
ne stretávate v hoteloch pri mori väčšinou 
španielskych seniorov, ktorí sem chodia na 
zvýhodnené pobyty a plnia tak hotely mimo 
hlavnej sezóny a letoviská sú pokojné, v Al-
bufeire bolo už plno. Najmä pre Britov je Al-
garve obľúbená turistická destinácia aj mimo 
prázdninových mesiacov a im je prispôsobe-
ná aj ponuka barov a suvenírových obchodov, 
ktoré husto lemujú hlavné ulice.

Tiež pobrežie je tu iné ako na španielskej 
strane. Kým tam je rovina, Portugalsko je v tej-
to časti zvlnené a nad plážami sú skaly a útesy. 
Na nich sú postavené aj mnohé hotely a plá-
že sú dolu pod nimi. Napríklad keď zídete na 
pláž pod hotelom Sheraton a pozeráte sa na 
skalné útesy, ktoré dlhočizné pobrežie lemu-
jú, s trochou predstavivosti si môžete pripa-
dať ako v tureckej Kappadokii.

Cesta bola pripravená v spolupráci s CK Satur.

cesty tu neexistuje nijaká asfaltka a ešte aj 
hlavné námestie je vysypané pieskom, máte 
pocit, akoby ste sa ocitli niekde v Mexiku ale-
bo ešte lepšie, v kulisách pre nejaký western. 
Každý rok dva týždne pred Turícami (tento 
rok vychádzala hlavná slávnosť na 27. mája) 
sa osada, kde na vás pokoj a ospanlivosť do-
slova dýcha, mení na ľudské mravenisko. El 
Rocio patrí k najvýznamnejším španielskym 
pútnickým miestam a na púť k miestnej Pan-
ne Márii sem ročne príde až milión ľudí. Prav-
dupovediac nevedeli sme si, keď nám to ho-
vorili, predstaviť, kde sa tam zmestia a kde 
bývajú, ale je to udalosť, z príjmov z ktorej 
žije mestečko potom celý rok.

Púť do El Rocia nie je totiž vôbec lacná zá-
ležitosť. Podľa Veroniky Kapušanskej, ktorá 
žije v Huelve štyri roky a pracuje pre Barceló 
Hoteles, mnohí Španieli si na púť sem berú 
pôžičky, ktoré zvyšok roka splácajú. Nie sú sí-
ce veľmi „praktikujúcimi“ katolíkmi, teda ta-
kými, ktorí by chodili pravidelne do kostola, 
ale kult Panny Márie je tu veľmi silný. Na púť 
sa chodí v kočoch, prenájom jedného stojí 
aj 2 500 eur, jeden flamencový kostým prie-
merne 500 eur, rodiny a bratstvá, ktorých 
hlavnou náplňou činnosti je práve zúčastniť 
sa na púti do El Rocia, si prenajímajú počas 
nej domy aj s personálom, lebo vtedy sa ne-
smie nič robiť, len prijímať návštevy.

Vrcholom púte je vynesenie sošky Panny 
Márie z kostola Ermita del Rocio, pričom sa 
jej každý z pútnikov chce dotknúť, takže pu-
tuje nad ich hlavami v pre nás nepredstavi-
teľnom hmýrení sa davu. Keď sa púť skon-
čí, El Rocio sa zase na rok ponorí do ticha.

chvála flameNca
Častým cieľom výletov z pobrežia Costa de la 

O byvatelia španielskej provincie Hu-
elva na najjuhozápadnejšom kon-
ci Andalúzie s hrdosťou tvrdia, že 
keď chcete vidieť najkrajšie pláže 

Španielska, treba zájsť až sem, na Costa de la 
Luz, k španielsko-portugalským hraniciam.

Samozrejme, to môže hovoriť každý, ale 
ich tvrdenie má racionálne jadro – a kto plá-
že Costa de la Luz už videl, potvrdí, že ne-
preháňajú. Atlantický oceán a široké piesoč-
né pobrežie väčšinou bez hotelov, ktorými 
je pobrežie Španielska inde husto lemované. 
Tu, keď sa napríklad rozhliadnete po širočiz-
nej pláži pri mestečku Punta Umbria, vidíte 
z jednej strany tri výškové apartmánové do-
my, pozostatok výstavby 60. rokov – ale za ni-
mi len prázdny priestor. Z druhej strany len 
more a piesok, v podstate kam oko dovidí.

Provincia Huelva má 120 kilometrov plá-
ží, ktoré nie sú ničím prerušené, a 300 slneč-
ných dní v roku, napriek tomu je masovým 
turizmom ešte nedotknutá. Aj keď počet ho-
telových postelí sa tu od roku 1999 po 2008 
zdvojnásobil. Dôvodov, prečo sa na túto časť 
Španielska v mohutnom stavebnom hotelo-
vom boome 60. a 70. rokov zabudlo, je pod-
ľa Francisca Javiera Moralesa z oblastného tu-
ristického združenia niekoľko. Celá provin-
cia je pomerne málo zaľudnená, na rozlohe 
desaťtisíc štvorcových kilometrov žije nece-
lého pol milióna obyvateľov, nie sú tu veľké 
mestá ako pri Costa Brava či Costa de la Sol. 
Takže hotely nebolo až tak veľmi pre koho 
stavať, keďže prvým predpokladom pre tu-
ristický rozvoj oblasti je vždy úspešný domá-
ci turizmus, až po ňom nasleduje príjazdový.

Ešte väčšou prekážkou bola izolovanosť 
a ťažká dostupnosť. Kým popri celom špa-
nielskom území sú vybudované diaľnice, tu 

to neplatí – z Cádizu do Huelvy sa doteraz po 
súši nedá priamo dostať, treba ísť okľukou cez 
Sevillu a letecké spojenie je najlepšie cez por-
tugalské Faro, ktoré je vzdialené cca 70 kilo-
metrov. Tak isto ďaleko je aj na letisko do Se-
villy, ale Faro má s Európou lepšie spojenie.

vítaNá IzolácIa
Bývalú izoláciu od okolitého sveta si teraz na 
pobreží celkom pochvaľujú – nepostavili tu 
totiž nijaké betónové džungle hotelov a keď 
sa tu turizmus v 90. rokoch minulého storo-
čia konečne začal rozvíjať, už sa dbalo na to, 
aby hotely zapadali do okolitého prostredia 
a nepôsobili v ňom rušivo.

Takže napríklad v stredisku Punta Umbria 
síce vyrástol najväčší hotelový komplex v Eu-
rópe – Barceló Punta Umbria Beach Resort, 
ktorý má 1 100 izieb a je primerane tomu nao-
zaj rozsiahly, ale od mora, ku ktorému sa do-
stanete dreveným chodníkom cez duny a les, 
ho nevidno. Budovy totiž nesmú byť vyššie 
ako dve poschodia. Aj celé okolie pláží je pre 
svoj špecifický biotyp chránenou oblasťou.

V provincii Huelva sa nachádza aj jeden 
z najväčších európskych národných parkov 
Coto de Doňana, ktorý je zaradený aj do Zo-
znamu kultúrneho a prírodného dedičstva 
UNESCO. Ide o rozsiahle močariská (sú naj-
významnejšou takouto oblasťou v Španielsku) 
a duny, kde sídlia desiatky druhov vtákov, ale 
aj vzácny druh rysa. Z hotelov na pobreží sa 
do národného parku robia výlety aj s pozoro-
vaním fauny, ale aj keď idete napríklad k pút-
nickému miestu El Rocio, máte možnosť vi-
dieť, ako také močariská vyzerajú – zasahujú 
totiž aj k mestečku a hlavnej ceste.
El Rocio je zvláštne mestečko – trvalo tu ži-
je okolo tisícky ľudí a keďže okrem hlavnej 
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