
Miasto Águilas – słońce przez cały rok

Águilas to miejscowość znajdująca się w Murcji, w regionie Costa Cálida. Jest to jeden z bardziej
popularnych regionów turystycznych w całej Hiszpanii. Ciepłe Wybrzeże (hiszp.  costa cálida ) to
doskonały rejon dla turystów, ale także dla tych, którzy pragną zostać tu na dłużej. Piaszczyste
plaże, słoneczna pogoda i malownicze miejscowości kuszą nie tylko obcokrajowców.

Águilas to małe miasteczko, w którym na stałe mieszka około 40 tysięcy osób. Jego kameralny
klimat  przyciąga  szukających  wytchnienia,  ale  również  tych  nastawionych  na  aktywny
wypoczynek.

Mieszkańcy  Águilas  są  otwarci  i  sympatyczni,  a  same  miasto  pełne  jest  pozytywnej  energii.
Malownicze widoki, na które składają się nie tylko nadmorskie tereny, ale również wzniesienia
masywu  Sierra  Nevada,  oczarują  każdego.  Águilas  ze  względu  na  swoje  położenie  jest
miasteczkiem  portowym.  Zwiedzający  mogą  tutaj  odpoczywać  na  34  kilometrach  plaż,  które
czekają na nich w Águilas i jego okolicach.

Te  nadmorskie  miasteczko  zachęca  przede  wszystkim  doskonałą  pogodą  i  klimatem.  Latem,
pomimo wysokich  temperatur,  chłodna  bryza  daje  wytchnienie  i  schładza.  Zimą natomiast  jest
słonecznie i ciepło. To miasto, w którym słońce nie schodzi z widnokręgu praktycznie przez cały
rok,  a  średnia  temperatura  oscyluje  wokół  20  stopni  Celsjusza.  W Águilas  znajduje  się  stacja
kolejowa, która jest ostatnim etapem podróży Murcja-Águilas. Pociągi odjeżdżają stąd właśnie do
Murcji oraz miasta Lorca.

Águilas – strategiczny port

Águilas to miasto, które od wieków jest jednym z najbardziej znaczących w regionie Murcji. Już
starożytni Rzymianie korzystali z jego doskonałego położenia. Miejscowość nosiła wtedy nazwę
Aquilae,  ale  w kolejnych latach zmieniła  swoją nazwę na Aquila.  Miasto zamieszkiwały różne
cywilizacje, m.in. Alanowie (lud sarmacki),Wizygoci, tzw. leśni ludzie, czy Swebowie – plemiona
germańskie. Miasto przechodziło z rąk do rąk, aby w końcu stać się stać się częścią Królestwa
Murcji w XVIII wieku. Miasto było wtedy jednym z kluczowych ośrodków handlu morskiego. W
XIX wieku odkryto złoża rudy żelaza, ołowiu i srebra, które oprócz warzyw i owoców, stanowiły
główny towar eksportowy. W II połowie XIX wieku w Águilas osiedliło się wielu Brytyjczyków,
którzy wprowadzili zmiany w architekturze miejskiej, widoczne do dzisiaj.

Atrakcje dla każdego

Águilas to miejscowość, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Spacer po mieście, choć krótki, będzie
obfitował w niezapomniane wrażenia. Malownicze krajobrazy, ukazujące się oczom zwiedzających,
to  tylko  jeden z  wielu  powodów, by w Águilas  zostać  na dłużej.  Wpływy brytyjskie  widać tu
głównie  w architekturze  miejskiej  m.in.  na  molo  Hornillo,  z  którego rozpościera  się  widok na
wyspę la Isla del Fraile.

Głównym miejscem spotkań i centrum życia Águilas jest Plaza de España. Wokół rosną bajeczne
kwiaty, rośliny i palmy, a restauracje i kawiarenki zapraszają na chwilę wytchnienia. W centrum
można  też  podziwiać  przystań  jachtową  lub  przejść  się  na  spacer  nadmorską  promenadą.
Wspomnieniem dawnych lat bogatych w złoża mineralne jest komin Chimenea de la Loma.  



Zwiedzamy Aguilas

Zwiedzanie warto rozpocząć od budynku Urzędu Miasta, który został wybudowany w XIX wieku.
Prawdziwą  gratką  dla  zwiedzających  jest  zamek  San  Juan  de  Águilas  z  1579  roku,  który  na
początku pełnił funkcję twierdzy obronnej miasta. W XVIII wieku zamek został odbudowany przez
króla Karola III. Odwiedzając Águilas nie można pominąć również kościoła parafialnego San Jose,
w którym znajdziemy podobiznę samego św. Józefa – patrona miasta. 

Nie  można  zapomnieć,  że  Águilas  to  miasteczko  nadmorskie.  Zobaczymy  tu  latarnię  morską
postawioną w XIX wieku. Co ciekawe, latarnia nadal działa i spełnia swoją funkcję. 

Na tych, którzy chcą uciec od miejskiego klimatu, czekają przepiękne plaże i zatoczki. Woda jest
tam przejrzysta  i  wręcz  wymarzona  do  kąpieli.  Odpocząć  można  na  plażach  Las  Delicias,  La
Carolina,  Calabardina  czy  La  Huguerica.  Águilas  to  doskonałe  miejsce  dla  amatorów sportów
wodnych, gdyż jest jednym z najbardziej sprzyjających miejsc do nurkowania. Przezroczysta woda
i skaliste dno morskie sprawiają, że nurkowie mają tutaj swój raj. Nurkować można przy wysepce
Fraile oraz Cape Cope. 

Pałac Kongresowy w Águilas

W Águilas  znajduje  się  słynne  Audytorium i  Pałac  Kongresowy  Infanta  Doña  Elena,  którego
projekt  wykonała  pracownia  Estudio  Barozzi  Veiga.  Te  same  studio  było  autorem  projektu
Filharmonii  Szczecińskiej  w Polsce.  Konstrukcja,  będąca  wzorcowym przykładem nowoczesnej
architektury  Hiszpanii,  jest  doskonale  wpasowana  w  krajobraz.  Na  pierwszy  rzut  oka  sprawia
wrażenie  kontrastującej  z  urokliwym miasteczkiem,  z  którego  nie  umknął  klimat  dawnych  lat.
Spoglądając drugi raz na białą halę dostrzega się doskonałą harmonię. Audytorium w zamyśle miało
łączyć  życie  miejskie  z  otaczającą  miasto  naturą.  Nowoczesny  projekt  wprowadza  powiew
świeżości - wokół budynku znajdują się efektowne ławeczki Portiqoa oraz kosze Diagonal. 

Niezapomniane smaki Águilas

Wspaniałe  aromaty  regionalnej  kuchni  nie  ominęły  Águilas.  Jej  podstawą  są  lokalne,  zdrowe
warzywa, słodkie owoce oraz ryż - uprawiane od wieków. Kuchnia w Águilas i okolicach kusi
intensywnym  smakiem  świeżych  składników,  ale  nie  brak  w  niej  tradycyjnych,
śródziemnomorskich akcentów takich jak owoce morza,  czy dziczyzna.  Spróbujemy tutaj  paellę
warzywną (Paella Huertana) oraz ryż pod każdą postacią – z warzywami lub mięsem. Jeśli mamy
ochotę  na  coś  sycącego  i  esencjonalnego,  doskonale  sprawdzi  się  rosół  hiszpański  (Caldo
Murciano),  szynka z  fasolą  (Habas  con Jamon)  lub krewetki.  Jednym z  wyjątkowych smaków
Águilas jest wyśmienity kawior Huevas de Mujol. 

Lokalne tradycje 

W Águilas obchodzony jest lokalny festiwal  Nuestra Señora de los Dolores, który odbywa się w
Wielki Piątek, przed Świętem Wielkiej Nocy. Wtedy właśnie ulicami przechodzi procesja z figurą
Matki Bożej, aby uczcić nadchodzące święto. Tutaj również celebrowany jest tradycyjny Carnival
de Águilas. To prawdziwa parada barw i oryginalności, a także dowód na to, że mieszkańcy potrafią
bawić się i czerpać z życia radość.

Águilas – okolice pełne wrażeń



Okolice Águilas kryją za sobą wiele niezwykłych i pełnych atrakcji miejsc. Park Cabo de Gata-
Nijar Parque Natural przebiega wzdłuż linii brzegowej, a jego struktura jest nienaruszona przez
człowieka.  To  obowiązkowe  miejsce  dla  osób  pragnących  poczuć  czyste  piękno  natury,  w  jej
pierwotnej postaci. Na turystów czeka również Park Wodny oraz niezwykły park rozrywki Mini
Hollywood,  w którym można stracić  poczucie  czasu.  Organizowane  tam pokazy przypadną  do
gustu osobom, w każdym wieku, a wspólny grill dopełni dodatkowo dzień pełen wrażeń.

Oddalając się 3 kilometry od Águilas na turystów spogląda wyspa La Isla del Fraile (zwana też z
ang.  Monk Island).  Jej  nazwa wzięła  się  od geograficznego wyglądu,  przypominającego kaptur
mnicha. To malownicza, skalista wysepka porośnięta niezwykłą roślinnością. Pierwotnie mieszkali
tutaj starożytni Rzymianie, po których pozostałości można oglądać po dzień dzisiejszy. Na początku
XX wieku na wyspie mieszkał ekscentrycznych lord z Wielkiej Brytanii. 
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