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ALOZAINA  

Fot : Justyna Walichniewicz 

 

 

 

Miasto  

Alozaina zajmuje uprzywilejowaną lokalizację z widokiem na Hoya de Málaga i położone jest na zboczu pasma 
górskiego Sierra de las Nieves. Centrum miasta, zamieszkałe od zamierzchłych czasów, znajduje się w miejscu 
średniowiecznej muzułmańskiej fortecy; tworzy je szereg uliczek i zaułków o wyraźnym górskim stylu, nad 
którymi dominuje kościół parafialny,  o prostej architekturze ludowej, z tradycyjnymi, białymi domami 
odzwierciedlającymi jego długą historię. 

                                                                                          Kościół Świętej Anny (Iglesia de Santa Ana) 

Imponująca bryła parafii Świętej Anny góruje z najwyższego 
punktu starówki Alozaina. Zbudowana w latach 
siedemdziesiątych XVIII wieku przez Felipe Péreza, mistrza 
budowniczego biskupstwa Malagi, z elementami stylu 
klasycystycznego i barokowego, jest świątynią na planie krzyża 
łacińskiego, ceglanymi fasadami i prostymi drewnianymi 
stropami kasetonowymi. Jej aktualna bryła zastąpiła poprzednią 
świątynię, zbudowaną na starym meczecie muzułmańskim w 
obrębie zamku; wyróżnia się  imponującą, rozpoznawalną z 
daleka sylwetką zwieńczoną wieżą o dużej, ośmiokątnej 
dzwonnicy. W jej wnętrzu, w niektórych kaplicach, zachowały się 

freski z XVIII wieku . 

Park z punktem widokowym Maria Sagredo (Mirador Mª 
Sagredo  

Pozostałości starożytnego średniowiecznego zamku 
Alozaina zostały przekształcone w połowie XX wieku w 
otwarty i porośnięty ogrodem plac w stylu 
neomauretańskim, położonym u stóp Kościoła Świętej Anny. 
Jest to doskonały punkt widokowy, który dawniej spełniał 
funkcje obronne. Widać stąd pasmo górskie Sierra Prieta na 
początku Sierra de las Nieves i znaczną część doliny 
Guadalhorce z Malagą w tle. Obecnie miejsce wielu imprez i 

uroczystości. 

https://www.facebook.com/JustynaWalichniewicz.fotografia/?eid=ARBtTLSeGMSSBCuBt-EdfY-qgCLKmE2AKBVFEcWkf4KaCp8Hdsrn67vFYGLCfpSIKn6A66ivvLShP_2I&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100007009026483&fref=tag
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Twierdza Marii Sagredo 

Dawny mur obronny miasta Alozaina zniknął z upływem 
wieków, obecnie możemy dostrzec niektóre z jego 
elementów wbudowane w ściany domów w pobliżu zamku; 
przykładem jest budynek znany jako wieża María Sagredo, 
budowla w kształcie ściętego stożka, wykonana z 
nieregularnego kamienia, przypominająca nam historię 
lokalnej bohaterki, która podczas buntu mauretańskiego 
wykazała się odwagą w obronie słabszych sąsiadów, 
nagrodzoną przez Króla Filipa II. 

 

Łuk 

Zbudowany w połowie XX wieku jako wejście na stare 
miasto Alozaina, ta potrójna arkada z łuków podkowiastych 
wykonana została z kamiennych tłuczni o imponującym 
charakterze. 

 

 

 

 

Sieć ulic 

 Sieć uliczek w Alozaina, zawiła niczym labirynt, jest 
spuścizną muzułmańskiej przeszłości. Jej najbardziej 
charakterystyczne zakątki zdobią kwiaty i rośliny, które 
dodają koloru i aromatu ulicom. Nie na próżno  w 1977 
roku Alozaina zajęła pierwsze miejsce w Konkursie 
Prowincjalnym Ozdób prowincji Malagi. 

 

Rezerwat Biosfery Sierra de las Nieves 

Rezerwat Biosfery Sierra de las Nieves, na którego terenie 
położony jest region o tej samej nazwie, to górzysty i 
piękny teren położony w sercu prowincji Malaga, 
pomiędzy Wybrzeżem Costa del Sol, a miejscowościami 
Ronda i Malaga. Na tym bogatym w liczne ekosystemy 
obszarze utworzono Park Narodowy; można tu spotkać 
najcenniejsze gatunki fauny i flory, takie jak jodła 
hiszpańska i koza górska. Obszar pełen przepaści, jaskiń, 
wąwozów, rzek,… kryje w sobie przepiękne krajobrazy.  
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W scenerii Alozaina rozkwitła oferta turystyki „ekologiczno-kulturowej”, w ramach której miłośnicy 
przyrody i przygód mają nieskończoną gamę zajęć do wyboru: wyprawy samochodami terenowymi, 
kanioning i wąwozy, spływy kajakowe, zwiedzanie jaskiń, wspinaczki górskie, jazda konna, szlaki 
etnograficzne, szlaki piesze i rowerowe, ... Kuchnia górska i śródziemnomorska  to kolejna osobliwość, 
w której króluje olej z oliwek i wszystkie miejscowe specjały. Na tym terenie pracuje szereg 
Przewodników Ekologiczno-Kulturalnych, którzy z Centrum Informacji i obsługi turystycznej udzielają 
informacji turystycznych, kulturalnych, etnograficznych ... pomagając w zaplanowaniu pobytu w Sierra. 

 

Życzymy miłego pobytu w Alozaina, Rezerwacie Biosfery Sierra de las Nieves, ciesząc się jego 
przyrodą i kulturą. Mamy nadzieję, że będzie to wspaniałe doświadczenie i miła pamiątka z naszej 
okolicy. 

Bary i Restauracje  

 

Bar-Restaurante Mirador de la Sierra de las 

Nieves 

C/ Curva Colorá 3, Ctra. Ronda – Málaga km. 42, Tel.: 607 

880 801 

 

Venta Rivita 

Valle de Jorox. Carretera Alozaina - Yunquera, s/n. 

29567 AlozainaTel: 952 480 772 - 689 117 159 

 

Bar-Restaurante Nuevo 

C/ Calvario 22, Tel.: 627 473 777 

 

Bar El Olivo 

C/ Calvario,48. Tel.677513489  

 

Bar El Canario 

C/ Calvario, Bloque Vistahermosa. Tel.676400883  

 

Bar Papa Miguel  

Plaza de la Constitución,1 622866482 

 

Bar Central  

Plaza del Romero,6. Tel.952 480 174  

 

Bar-Restaurante La piscina 

C/Málaga s/n. Junto al polideportivo municipal, Tel: 

623175050 

 

Pizzeria Maleni 

C/ Mesón, 59 .Tel.952 480 366 

 

Pizzeria Bartolini 

C/ Calvario, 26 Tel.952480196 

 

Bar Centro de Mayores 

C/ Calvario,5 Tel. 61033288. 

 

Asador el Callejón 

C/ Muda. Tel. 952480119 / 661355251 

 

NOCLEGI  
 

Hostal Sango 

Tel.: +34 952 48 02 84 

686 462 306 / 647 625 757 

 

Viviendas turisticas 

Contactar con:   

Ayuntamiento de Alozaina. Teléfono 952480013 

 

Hostal Posada del Río 

Tel.: 34 952 333 121 

 

Oficina de Turismo: 602035499 

 

 


