
„VIVA ESPAÑA”



Saragossa-stolica 
Aragonii

Miasto w północno-
wschodniej Hiszpanii , w 
środkowym biegu Ebro , znana z 

Mauretańskiego pałacu Aijafery i 

Barokowej katedry Nuestra
Señora del Pilar . Pięknie 
oświetlone miasto robi ogromne 
wrażenie nocą, dlatego warto 
wybrać się na spacer wzdłuż rzeki 
o zmroku.



Zabytki Saragossy 



La Catedral del Salvador
Albo La Seo de 
Zaragoza jest Rzymską 
Katedrą Katolicką w 
Saragossie,w 
Aragonii, Hiszpani. Jest
częścią 
Miejsca światowego 
dziedzictwa Mudéjar, 
architektury Aragonii.



La Lonja
Gotycki budynek w Walencji, w 
Hiszpanii; położony jest w 
zabytkowym centrum miasta. W 
1996 roku budynek został wpisany 
na listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO.



Puente de Piedra
Najstarszym mostem nad przecinającą Saragossę 
rzeką Ebro jest most Puente de Piedra, którego 
powstanie datuje się na XV wiek. Most wyróżnia 
się dość specyficzną, gdyż siedmiołukową 
konstrukcją, stanowiąc naprawdę imponujący 
widok. Z mostu można podziwiać przepiękną 
panoramę oraz roztaczającą się na bazylikę 
katedralną Matki Bożej na Kolumnie.



Alma Mater Museum
Muzeum 
diecezjalne 
mieszczące 
się w 
pałacu 
biskupim



Ruiny RzymskiePozostałości z 
Rzymskiego okresu 
dziejów miasta . Z jego 
pozostałości zachowały 
się  resztki murów , 
łaźni , teatrów , forum 
oraz portu rzymskiego



Mérida Miasto w zachodniej Hiszpanii, w 
prowincji Badajoz, stolica 
regionu Estremadura. Położone nad 
rzeką Gwadianą, nazywane jest 
„hiszpańskim Rzymem”. Ośrodek 
administracyjny, przemysłowy, 
handlowy i turystyczny.



Zabytki Méridy



Termas de la Calle Pontezuelas y Zona 
Arqueológica de las Siete Sillas

Pozostałości domów z I wieku 
n.e. oraz kompleksu termalnego, 
który funkcjonował tu w wiekach 
II-V n.e. (widoczne relikty szatni, 
basenów z zimną, ciepłą i gorącą 
wodą oraz sali do ćwiczeń 
gimnastycznych)



Termas de San Lázaro

Pozostałości 
fundamentów term tuż obok 
akweduktu o tej samej nazwie



Casa del Mitreo

Zespół fundamentów i przyziemi 
domu z czasów rzymskich z basenem 
na wodę opadową, termami 
i mozaikami podłogowymi z 
przełomu pierwszego i drugiego 
wieku naszej ery. Obiekt znajdował 
się poza murami miasta



Zona Arqueológica de Morerías

Skansen 
archeologiczny z 
fundamentami 
domów i 
fragmentami ulic z 
czasów rzymskich 
oraz okresu 
Wizygotów



Embalse de Cornalvo
Tama Cornalvo to rzymska tama grawitacyjna w 
prowincji Badajoz, Estremadura, Hiszpania, datowana 
na I lub II wiek ne. Ziemna tama z kamienną okładziną 
na powierzchni wody jest nadal w użyciu. Jest częścią 
Zespołu Archeologicznego w Mérida, wpisanego na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO od 1993 roku



Arco de Trajano

Rrzymski łuk triumfalny, wzniesiony w 
114 roku n.e. na pamiątkę zakończenia 
budowy drogi, łączącej Benewent z 
portem w Brundisium. Jest to 
jednoprzęsłowa budowla, 
architektonicznie stanowiąca prawie 
dokładną kopię Łuku Tytusa w Rzymie.



Columbarios

Prostopadłościenna lub niekiedy 
kopulasta budowla cmentarna z 
czasów rzymskich i 
wczesnochrześcijańskich, 
występująca wyłącznie w Rzymie i 
pełniąca funkcję zbiorowego 
grobowca dla kilkuset zmarłych



Circo Romano
Cyrk rzymski w Meridzie jest zrujnowanym cyrkiem 
rzymskim w Meridzie w Hiszpanii. Używany do 
wyścigów rydwanów, był wzorowany na Circus
Maximus w Rzymie i innych budynkach cyrkowych w 
całym imperium. Mierzący ponad 400 m długości i 30 
m szerokości jest jednym z najlepiej zachowanych 
przykładów cyrku rzymskiego.



Alicante

Miasto w Hiszpanii, stolica prowincji o 
tej samej nazwie, na 
południu Wspólnoty Walenckiej, 
kąpielisko na Costa Blanca, położone u 
stóp skalistego wzniesienia, na którym 
wznosi się Castillo de Santa Bárbara.



Zabytki Alicanty



Wyspa Tabarca

Idealne do 
nurkowania



Ayuntamiento



Barrio de Cruz

Urokliwa dzielnica, idealna 
na długie spacery. Tworzy ją 
labirynt ciasnych i krętych 
uliczek. Prowadzą pomiędzy 
fasadami kamienic 
mieniących się w słońcu bielą 
tynków.



Castillo de Santa Bárbara
Zabytkowa warownia, położona na wysokiej 
skale (góra Benacantil) nad starym miastem 
w Alicante (Hiszpania, wspólnota Walencja). 
Wraz z wieżowcem hotelu Tryp Gran Sol, stanowi 
dominantę panoramy miasta od strony Morza 
Śródziemnego.



Parque de El Palmeral

Jest to park w Alicante, położony przy Elche Avenue, 
w dzielnicy Alicante El Palmeral-Urbanova-Tabarca
(Hiszpania), z widokiem na Morze Śródziemne i 
wyróżnia się uprzywilejowaną lokalizacją z widokiem 
na morze. Park ma swój początek w starym gaju 
palmowym o strukturze sadów podobnych do gaju 
palmowego Elche i gaju palmowego Orihuela.



Museo de Arte de Siglo XX
Było to hiszpańskie muzeum narodowe poświęcone sztuce XIX i XX 
wieku, które istniało w latach 1894–1971. W tym roku jego 
dziewiętnastowieczne kolekcje sztuki zostały przeniesione do Muzeum 
Prado, z którego faktycznie pochodziły w dużej mierze, podczas gdy XX 
wieku zostały one włączone do nowego hiszpańskiego Muzeum Sztuki 
Współczesnej (MEAC), poprzednika obecnego Muzeum Narodowego 
Centrum Sztuki Reina Sofía.



Girona
Miasto w północno-wschodniej 
Hiszpanii, w Katalonii; stolica 
prowincji o tej samej nazwie i comarki
Gironès. Ma jedną z najlepiej 
zachowanych średniowiecznych 
starówek w Hiszpanii, z jedną z 
największych historycznych dzielnic 
żydowskich w Europie.



Zabytki Girony



Bazylika Sant Feliu
Kolegiata św. Feliksa to bazylika 
poświęcona św. Feliksowi w 
hiszpańskim mieście Girona, datowana 
na początki chrześcijaństwa. Mieści się 
w nim biura parafii Sant Feliu, 
rzymskokatolickiej diecezji Girony, tzw. 
Ponieważ był to główny kościół Girony
przed budową katedry.



Klasztor Sant Daniel
Klasztor San Daniel to kompleks 
religijny w Gironie w Katalonii w 
północnej Hiszpanii. Został 
założony na początku XI wieku z 
woli hrabiny Ermesinde z 
Carcassonne, która chciała tu 
założyć klasztor. Kościół, oparty 
na klasztorze Sant Pere de 
Galligants, z dodatkiem 
transeptu, został później 
odnowiony.



Katedra NMP 
(Catedral de 
Santa María)

Katedra w Gironie, znana również 
jako Katedra Najświętszej Marii 
Panny w Gironie, to kościół 
rzymskokatolicki położony w 
Gironie w Katalonii w Hiszpanii. 
Jest siedzibą diecezji 
rzymskokatolickiej Girony



Klasztor Sant Pere de Galligants
Jest jednym z najbardziej znanych 
przykładów katalońskiej sztuki 
romańskiej. Z
przedromańskiego klasztoru prawie 

nic nie pozostało, chociaż zachowały 
się resztki poprzedniego budynku. 
Budowa obecnego budynku 
rozpoczęła się w pierwszej połowie XII 
wieku, około roku 1131.



Walencja

Miasto w środkowo-wschodniej Hiszpanii, nad Morzem 
Śródziemnym. Stolica prowincji i wspólnoty autonomicznej o tej 
samej nazwie. Trzecie co do wielkości miasto Hiszpanii, z liczbą 
mieszkańców wynoszącą 800 tysięcy w granicach 
administracyjnych. Zespół miejski liczy 1 561 000 mieszkańców



Zabytki Walencji



El Micalet
Charakterystyczna 
ośmioboczna 
dzwonnica – symbol 
miasta. Na szczyt tej 
ponad 50 metrowej 
wieży prowadzi 207 
stopni. Jest częścią 
katedry.



Jardí Botánic

To ogród botaniczny na 
wzgórzu Montjuïc w 
Barcelonie, ustawiony wśród 
wielu stadionów 
wykorzystywanych podczas 
letnich igrzysk olimpijskich w 
1992 roku. Chociaż ogród 
botaniczny został założony w 
Barcelonie już w 1888 roku, 
obecne ogrody pochodzą z 
1999 roku. mylony z 
historycznym ogrodem 
botanicznym w Barcelonie 
(kataloński: Jardí Botànic
Històric) założonym w 1930 
r. i ponownie otwartym w 
2003 r., również znajduje się 
w Montjuïc.



El Carmen

To 
dzielnica Walencji stanowiąca 
część jej starówki. Jest dużo 
cichsza niż np. okolice katedry. 
Posiada wiele ciekawych 
zaułków oraz barów, w 
których można w spokoju 
napić się piwa lub skosztować 
typowej walencjańskiej
kuchni.



La Ciudad de las Artes y las Ciencias

Kompleks w Walencji w Hiszpanii, zwane też przez mieszkańców miasta jako 
dzielnica „przyszłości”. Zaprojektowany został przez jednego z najbardziej 
znanych hiszpańskich architektów Santiago Calatrava przy współpracy Felixa 
Candela.



Świątynia Iglesia de Santa Catalina
Santa Catalina to gotycki 
kościół rzymskokatolicki 
położony w Walencji w 
Hiszpanii.



Museo Provincial de Bellas Artes

Jest to muzeum znajdujące się w La Plata 
(Argentyna) założone w 1922 r. Muzeum 
miało swoją pierwszą siedzibę przy Av. 51 
N 777, w mieście La Plata, w zaginionym 
budynku gazety Buenos Aires.



Dziękuję za uwagę 

Franek Wójcik 7a


