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Opis Hiszpanii...

➢ państwo w zachodniej części Europy 

Południowej, położone głównie na Półwyspie 

Iberyjskim, obejmujące także Baleary na Morzu 

Śródziemnym, Wyspy Kanaryjskie na Oceanie 

Atlantyckim, mniejsze wysepki oraz tereny w 

północnej Afryce. Stolica: Madryt Liczba 

ludności: 47,35 miliona (2020)



Symbole narodowe Hiszpanii



Stolica kraju...

➢Madryt, to stolica i największe miasto Hiszpanii, położone w 
środkowej części kraju na Wyżynie Kastylijskiej u podnóża Sierra de 
Guadarrama nad rzeką Manzanares.

➢Centrum ma pow. 606 km² i liczbę ludności ok. 3,3 mln, natomiast 
region autonomiczny Comunidad de Madrid ma powierzchnię 8022 
km² i liczbę ludności ok. 6,5 mln. Jest to trzecie co do wielkości 
miasto Unii Europejskiej (po Londynie i Berlinie) oraz trzeci co do 
wielkości monocentryczny obszar miejski w UE (po Londynie i 
Paryżu).

➢Madryt jest siedzibą rządu, parlamentu, ministerstw, agencji i 
innych przedstawicielstw międzynarodowych, jak i też oficjalną 
rezydencją króla Hiszpanii. Na płaszczyźnie ekonomicznej Madryt 
jest czwartym najbogatszym miastem w Europie



Styl i ubiór hiszpanów

W stylu hiszpańskim dominują wyraziste kolory, jak czerwień, ale 
też intensywne brązy, fiolety, błękit i nieskazitelna biel, a także 
ponadczasowa i elegancka czerń, która często pojawia się w 
towarzystwie bordo lub złota. Znajdzie się również miejsce na 
delikatne pastele. Ubiór hiszpański ma korzenie w klimatycznej i 
rozgrzanej słońcem Hiszpanii, często przywołuje skojarzenia ze 
stylem flamenco, z soczystą czerwienią ze wzorami w piękne róże i 
oczywiście z falbanami i bufiastymi rękawami, które nawiązują do 
tradycyjnego hiszpańskiego stroju. Sporo w tych skojarzeniach jest 
prawdy i sporo tych elementów nadal obecnych jest w hiszpańskiej 
modzie. Co równie istotne, elementy te cieszą się dzisiaj sporą 
popularnością w modzie i wpisują się w najmocniejsze trendy 
sezonu wiosna/lato.



Mentalność i
kultura hiszpańska

Hiszpanie to naród otwarty, radosny i

temperamentny. Południowcy są

pogodni, gadatliwi, żartobliwi, weseli, 

głośni, ciekawscy, spontaniczni i

rozrywkowi. Cechuje ich nadmierna

żywiołowość i gestykulacja. Główne 

zasady to korzystanie z każdej chwili, 

powolność, życiowy luz, przekładanie

wszystkiego na jutro i brak codziennych

stresów.



CIEKAWE MIEJSCA 
HISZPANII

Hiszpania to perfekcyjny kierunek dla

osób poszukujących pełnego zestawu

wrażeń. Piękne widoki, słoneczna

pogoda, zabytki i pozytywnie nastawieni

ludzie. Jednak jakie są najpiękniejsze i

najciekawsze miejsca oraz miasta w 

Hiszpanii, które warto zobaczyć?



BARCELONA

Co warto tam odwiedzić:

➢Ciutat Vella – stare miasto pełne zabytków gotyckich, a nawet
starożytnych ruin rzymskich. Wszystko to w otoczeniu urokliwych
restauracji i kawiarni.

➢katedra Sagrada Familia autorstwa architekta Antoni Gaudi

➢Park Güell -nietypowe miejsce sławne z pocztówek, które wyróżniają
kolorowe budynki o zróżnicowanych kształtach i kolorowej mozaice.

➢stadion klubu piłkarskiego FC Barcelona – Camp Nou-Ten gigantyczny, 
mieszczący prawie 10 tys. osób stadion zrobi wrażenie nie tylko na
kibicach!



WALENCJA

➢jedno z największych miast w Hiszpanii, które
zdecydowanie warto odwiedzić to Walencja. Położona
w środkowej części wschodniego wybrzeża kraju, 
stanowi samo centrum Hiszpańskiej kultury i tradycji
oraz zachęca upalną pogodą.Walencja przepełniona
jest licznymi zabytkami. Historyczne budynki obejmują
kościoły, klasztory takie jak San Miguel de los Reyes, 
czy też starożytny targ Llotja de la Seda. W mieście
znajdziemy liczne muzea, planetarium, centrum 
akwarystyki i galerie sztuki.



IBIZA

➢Ibiza to trzecia największa wyspa archipelagu Balearów. Położona
jest tuż przy wschodnim wybrzeżu Hiszpanii i stanowi jedną z 
najbardziej imprezowych lokalizacji w Europie. Każdego sezonu
skupia najlepszych DJ-ów z całego świata oraz tysiące osób
szukających dobrej zabawy w otoczeniu pięknych widoków i
ciepłego, śródziemnomorskiego klimatu. Ibiza jest bowiem także
sławna z górzystych klifów, zatok wypełnionych lazurową wodą i
pięknej roślinności, co czyni ją idealnym celem wakacyjnym dla
osób chcących przeżyć niezapomnianą przygodę. Życie na Ibizie
toczy się bowiem przez całą dobę – setki klubów pozostają
otwarte od zmroku do świtu, a restauracje, kawiarnie i słoneczne
plaże wypełnione są turystami każdego dnia.



Sewilla-stolica flamenco

➢Sewilla to kolejne wielkie Hiszpańskie miasto

znajdujące się tym razem w głębi lądu, w 

południowej części półwyspu (region Andaluzja). 

Jest to świetna propozycja dla osób

zafascynowanych iberyjską kulturą i tradycją. Sewilla 

jest bowiem przepełniona zabytkami, restauracjami

o typowej Hiszpańskiej kuchni i kolorowymi

ogrodami. Odbywają się tutaj różne festiwale, a po 

zmroku rozkwita życie nocne.



Majorka-rajska wyspa

➢Majorka to prawdziwie rajska wyspa nieopodal Ibizy, przy

wschodnim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego. Jest 

zdecydowanym kandydatem na najpiękniejsze miejsce w 

Hiszpanii. Pełna urokliwych wiosek portowych, pięknych

widoków, ciesząca turystów lazurowym kolorem przejrzystej

wody. Centrum wyspy stanowi tętniące życiem miasto

Palma de Mallorca, które przepełnione jest zabytkową

architekturą i restauracjami. Majorka to popularna

lokalizacja dla miłośników nurkowania i

śródziemnomorskiego żeglarstwa oraz osób poszukujących

dobrej zabawy w nocnych barach i klubach. Na wyspie

istnieje także wiele przyjemnych szlaków dla osób

zainteresowanych górską wędrówką.



Zbiór osób 
urodzonych w 
Hiszpanii, o których 
każdy z nas nie raz 
słyszał.



➢ Pablo 
Picasso

malarz



Sergio Ramos – piłkarz



➢ Antonio 
Banderas

aktor



Kuchnia hiszpańska jest 

jedną z najbardziej 

cenionych kuchni na 

świecie. Co roku miliony 

turystów przyjeżdżają, aby 

spróbować takie dania i 

napoje jak:



Tapas

czyli małe kanapeczki lub

talerze z przekąskami (patatas 

bravas, kalmary, ośmiornica

itp.)



Paella

czyli danie rodem z Walencji

na bazie ryżu w wersji mięsnej

lub z owocami morza.



Owoce morza

we wszelkiej postaci i

przygotowane na różne

sposoby.



Churros

najlepsze

śniadanie pod 

słońcem!



Ciekawostki o Hiszpanii

➢ Jest tu zwyczaj, że kobieta szukająca męża, co roku – 15 maja udaje się
do madryckiej kaplicy, gdzie nakłuwa palec szpilką, a następnie umieszcza
palec w specjalnym naczyniu. Ma to pomóc kobiecie w wyjściu za mąż.

➢W Hiszpanii jest najstarsza restauracja świata. Światowy rekord
Guinnessa zdobyła restauracja Botín, która jest otwarta od 1725 roku.

➢Język hiszpański jest drugim najpopularniejszym ojczystym językiem
świata.

➢Każdy Hiszpan ma dwuczłonowe nazwisko. Pierwszy człon stanowi
pierwsze nazwisko ojca, natomiast drugi człon to rodowe nazwisko matki.

➢Wieża Eiffla prawie została zbudowana w Barcelonie. Ikona Paryża
pierwotnie planowano zbudować w Barcelonie około 1887 roku, ale 
mieszkańcy Barcelony nie chcieli jej.

➢ Pióro po raz pierwszy powstało w Hiszpanii ponad 1400 lat temu



MUZYKA

Muzyka hiszpańska nie stanowi
jednolitego stylu. Cechą

charakterystyczną jest specyficzne
zróżnicowanie regionalne, 

wynikające z przemieszania
kulturowego Hiszpanii (m.in. kultura

arabska, żydowska lub cygańska). 
Przez wiele stuleci muzyka

hiszpańska kształtowana była przez
liczne, zmieniające się wpływy

kulturowe.



Wirtualna
wycieczka

po 
Hiszpanii



Dziękujemy
za uwagę!


