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Zapraszamy w kolejną podróż po krajach 

Unii Europejskiej. 

Dziś wybierzemy się do  Hiszpanii - państwa położonego  

na Półwyspie Iberyjskim. 



Hiszpania

Królestwo Hiszpanii położone jest w południowo-zachodniej Europie, na

Półwyspie Iberyjskim. Obecnym królem Hiszpanii jest Filip VI z dynastii Burbonów,

zaś królową Letycja.

Hiszpania graniczy na zachodzie z Portugalią, na południu z należącym do

Wielkiej Brytanii Gibraltarem, na północy, przez Pireneje, z Francją i Andorą

a poprzez miasta Ceute i Melillę także z Marokiem.

Do Hiszpanii przynależą dwa archipelagi wysp: Baleary na Morzu

Śródziemnym oraz Wyspy Kanaryjskie na Atlantyku, niedaleko wybrzeży północno-

zachodniej Afryki. W skład terytorium tego kraju wchodzą również dwa miasta na

afrykańskim wybrzeżu Morza Śródziemnego: Ceuta i Melilla.



Hiszpania

Państwo ma powierzchnię 505 944 km², będąc czwartym co do wielkości

państwem w Europie, po Rosji, Ukrainie i Francji.

Hiszpania jest krajem wyżynno-górskim (około 90% obszaru zajmują wyżyny

i góry). Hiszpania liczy sobie ponad 8.000 km plaż. Najwyższy szczyt górski to

Teide, położony na Wyspach Kanaryjskich). Jego wysokość wynosi 3718 m n.p.m.

Głównymi rzekami Hiszpanii są: Tag, Ebro (najdłuższa w Hiszpanii).



Hiszpania 

Jest członkiem Unii Europejskiej (od 1 stycznia 1986 roku) oraz należy do

wielu organizacji międzynarodowych, w tym ONZ ( 1955), NATO (1982), OBWE

(1975), WTO (1995), OEI (1994) i Unii Łacińskiej(1954). Kraj ten znajduje się

w strefie Schengen od 26 marca 1995 r.

Walutą płatniczą w Hiszpanii jest Euro (€, EUR), które w 1999 roku zastąpiło

hiszpańską pesetę (peso). Oficjalne przyjęcie euro wprowadzono 1 stycznia 2002

roku.

Urzędowym językiem w Hiszpanii jest język

hiszpański (español lub castellano).

W regionach: Galicja, Katalonia, Baleary, kraju

Basków używa się języka regionalnego -

galijskiego, katalońskiego (w Katalonii i na

Balearach) lub baskijskiego - które są językami

oficjalnymi na równi z hiszpańskim.



Hiszpania

Hiszpania ma długą historię i bogate dziedzictwo kulturowe. Przez setki lat była

częścią Starożytnego Rzymu, w XV wieku stworzyła własne Imperium Hiszpańskie,

jedne z największych imperiów w historii świata. Posiadłości hiszpańskie były

położone na różnych kontynentach (szczególnie w Amerykach), dlatego mówiło się,

że „nad imperium nigdy nie zachodzi słońce”.

Hiszpania była jedynym krajem Europy Zachodniej podbitym i kontrolowanym

przez muzułmanów. Proces wypędzania ich z Półwyspu Iberyjskiego, nazywany

„Rekonkwistą”, zakończył się w XV wieku.



Hiszpania – odkrywcy

Hiszpania to kraj żeglarzy i odkrywców takich jak:

Krzysztof Kolumb (1451-1506) - odkrywca Ameryki. Choć nie był z pochodzenia

Hiszpanem tylko Włochem, to jego wyprawy morskie organizowane były za zgodą

Izabeli Kastylijskiej i Ferdynanda Aragońskiego pod banderą korony hiszpańskiej.

Amerigo Vespucci (1451-1512) - dotarł do ujścia Amazonki w dzisiejszej Brazylii

i do ujścia Orinoko, Nowy Świat nazwano na jego część. Ten Włoch z pochodzenia

jako członek załogi hiszpańskiego statku dotarł w swych wyprawach do wybrzeży

Hondurasu, następnie do Zatoki Meksykańskiej i wybrzeży Florydy oraz Brazylii

i Wenezueli.

Krzysztof Kolumb   Amerigo Vespucci



Hiszpania – symbole narodowe 

Flaga Hiszpanii znana także pod nazwą

„La Rojigualda”, składa się z trzech poziomych

pasów (czerwonego, żółtego i czerwonego) oraz

godła królewskiego, któremu towarzyszą tzw. Słupy

Herkulesa (Skała Gibraltarska i Abyle w Ceucie).

Hiszpanie są bardzo mocno związani

z symbolami narodowymi. Hiszpańska flaga wisi na

tarasach i oknach wielu domów i mieszkań przez

12 miesięcy w roku. Jest przedmiotem dumy

z narodu, szczęścia i szacunku.

Obowiązujący obecnie wzór flagi i herbu został

uchwalony w 1981roku.



Hiszpania – hymn

Hymn Hiszpanii nosi tytuł "Marcha Real", w języku polskim "Marsz Królewski".

Hymn Hiszpanii jest jednym z trzech hymnów państwowych, który nie ma oficjalnie

zatwierdzonych słów, a jedynie melodię (pozostałe dwa to hymn Bośni

i Hercegowiny oraz hymn San Marino).

Hymn Hiszpanii powstał z osiemnastowiecznego marsza wojskowego.

Posłuchajcie:

https://youtu.be/9FCdGpGKnJM

https://youtu.be/9FCdGpGKnJM


Hiszpania - stolica

Stolicą kraju i największym miastem jest Madryt. Jest to najbardziej zielona

stolica Europy.

Miasto położone jest w środkowej części kraju, na Wyżynie Kastylijskiej,

u podnóża Sierra de Guadarrama nad rzeką Manzanares.

Madryt jest siedzibą Światowej Organizacji Turystyki, należącej do ONZ,

ponadto jest siedzibą sekretariatu generalnego Organizacji Państw

Iberoamerykańskich.



Madryt

Stolica Hiszpanii dzieli się na dwie dzielnice tj.: Stary Madryt; Madryt

Burboński. Madryt znany jest z bogatych muzeów zwłaszcza Prado – jednego

z najważniejszych w świecie. Ponadto: Pałac Królewski (XVIII wiek), Pałac Senatu,

Pałac Kongresowy (1843), Puerta de Alcalá (1778), katedra Almudena (1993),

kościół San Pedro el Real (XV wiek), katedra San Isidoro el Real (XVII wiek),

klasztor Descalzas Reales (XVI wiek), park Casa de Campo o powierzchni 1447 ha

z Fontanną Księcia (1725), mosty, m.in. Toledański (1720-1732), Segovia (1584).

Zobacz wirtualny przewodnik

https://youtu.be/fy1lOzAXu2o

https://youtu.be/fy1lOzAXu2o


Symbolem Madrytu jest niedźwiedź. 



Pałac Królewski w Madrycie

Palacio Real to jeden z największych na świecie pałaców, symbol monarchii

Burbonów. Został zbudowany w XVIII w. na polecenie Filipa V w miejscu starego

Alkazaru, który uprzednio był muzułmańskim zamkiem.

Wnętrza i otoczenie są utrzymane w stylu rokoko i klasycystycznym. Ma 2800

pomieszczeń, część z nich jest udostępniona dla turystów. Pałac Królewski

w Madrycie jest wytworny i luksusowy. Sale wypełnione są kolorowymi freskami,

obrazami oprawionymi w bogato zdobione ramy, porcelaną i rzeźbami.



Plaza Mayor

Plaza Mayor to symbol

Madrytu. Plac ten został zbudowany

na planie prostokąta o bokach 129
× 94 m. Otaczają go trzypiętrowe

budynki z 243 balkonami

umieszczonymi od strony placu.

Zbudowany został w XVII w.,

jednak jego obecny wygląd

pochodzi z końca XVIII w.

Plaza de Mayor był miejscem

wielu wydarzeń. To właśnie tu

koronowano królów, obchodzono

uroczystości oraz ogłaszano ważne

dla mieszkańców informacje.

Wystawiano tu także sztuki

teatralne i odbywały się tu corridy.



Madryt – ciekawostki

Madryt leży na wysokości aż 600 metrów n.p.m., co czyni z niego najwyżej

położoną stolicą Unii Europejskiej. Madryt ma ponad 40 parków i ogrodów.

Parque del Retiro to park zajmujący powierzchnię 125 hektarów, usytuowany

w samym centrum Madrytu, dlatego często bywa nazywany zielonymi płucami

miasta.

Madryt to drugie co do wielkości (po Berlinie) miasto w Unii Europejskiej.

Najwyższym budynkiem w Madrycie jest wybudowany w 2009 roku biurowiec Torre

de Cristal, który ma 250 metrów wysokości.



Madryt - atrakcje

Wielką popularnością wśród mieszkańców Madrytu cieszy się też oczywiście

piłka nożna, podobnie jak w całej Hiszpanii.

W mieście funkcjonują dwa potężne kluby piłkarskie: Real Madryt i Atlético

Madryt. Stadion Atlético, Vicente Calderón, może pomieścić 70 tysięcy widzów,

a stadion Realu, Estadio Santiago Bernabéu, 80 tysięcy.



Madryt - atrakcje

W Madrycie znajduje się największa w Hiszpanii arena, na której odbywają się

walki byków – Las Ventas może pomieścić 23 tysiące widzów. Adepci sztuki

matadorskiej toczą tu swe pierwsze walki w czasie specjalnych uroczystości.



Madryt – atrakcje

Sercem miasta jest Puerta del Sol (Brama Słońca) – owalny plac otoczony ze

wszystkich stron kremowymi XVIII-wiecznymi domami. Jest to hiszpański „kilometr

zero”, oznaczony płytą chodnikową naprzeciwko wieży zegarowej – punkt, od

którego mierzy się wszystkie odległości i główne drogi Hiszpanii. Na środku placu

znajduje się posąg brązowego niedźwiedzia, zjadającego owoce z drzewa

poziomkowego (nawiązanie do herbu Madrytu i symbolu miasta). U wylotu Calle del

Carmen – jednej z promieniście odchodzących od placu ulic – stoi trójwymiarowy

herb Madrytu.



Madryt – atrakcje

Trzy najważniejsze muzea miasta, skupione wokół Paseo del Prado, tworzą

tzw. Trójkąt Sztuki. Należą do nich: Muzeum Prado, Muzeum Thyssen-Bornemisza

i Muzeum Narodowe Centrum Sztuki Królowej Zofii.

Zbiory Muzeum Prado - ponad 20 tys. dzieł sztuki - tworzy dawna kolekcja królów

Hiszpanii, w której znajdują się dzieła takich twórców jak: Francisco Goya, Diego

Velázquez.

Muzeum Narodowe Thyssen-Bornemisza to zbiory sztuki europejskiej od

trzynastowiecznego włoskiego gotyku aż do XX wieku.

Kolekcja Muzeum Narodowe Centrum Sztuki Królowej Zofii liczy sobie ponad

23 tys. obrazów. Jest ona podzielona na 3 grupy zgodne z przedziałami

czasowymi, w których powstały obrazy. Najcenniejszym obiektem jest obraz

Guernica autorstwa Pabla Picassa.





Hiszpania – ciekawostki

Muzeum Guggenheima w Bilbao

Muzeum Guggenheima w Bilbao to jedno z najsłynniejszych muzeów w całej

Europie. Budynek muzeum sztuki współczesnej o hiszpańskiej nazwie Museo del

Guggenheim otwarto 18 października 1997 roku.

W muzeum można zobaczyć kolekcje rzeźb współczesnych oraz dzieła

artystów współczesnych z lat 1952-2010. Znalazło się tam miejsce dla prac

światowej sławy twórców jak Andy Warhol i Eduardo Chilida.



Hiszpania – ciekawostki

Festiwal La Tomatina

La Tomatina jest świętem odbywającym się w ostatnią środę sierpnia

w hiszpańskim Buñol (niedaleko Walencji, we wschodniej Hiszpanii). Uczestnicy

wydarzenia obrzucają się nawzajem pomidorami. Ta największa bitwa przyciąga

co roku tysiące turystów z całego świata.



Hiszpania – ciekawostki

Flamenco

Flamenco to tradycyjny taniec andaluzyjskich cyganów. Tańczy się je w tym

regionie Hiszpanii w lokalach nazywanych tablaos przy akompaniamencie gitary

i oklasków. Pokazy flamenco, jeżeli są organizowane w innych zakątkach kraju,

to głównie dla turystów.



Hiszpanie - wynalazki

Lizaka CHUPA CHUPS – stworzył Enric Bernat w 1958 roku.

SKAFANDER KOSMICZNY – zaprojektował Emilio Herrera w 1935 roku.

KOLEJKĘ LINOWĄ – zbudował Leonardo Torres w 1907 roku.

OKRĘT PODWODNY – zbudował Isaac Peral w 1888 roku.

STRZYKAWKĘ JEDNORAZOWĄ oraz MOP – wymyślił Manuel Jalón w 1956 roku.

KALKULATOR – skonstruował Ramón Verea w 1878 roku. Maszyna ta z żelaza,

ważyła 23 kg.



Hiszpania -atrakcje

Hiszpania jest czwartym krajem pod względem ilości miejsc wpisanych na listę

Światowego Dziedzictwa UNESCO (49 miejsc). Znajdziemy tu zarówno budowle

świeckie, takie jak Akwedukt w Segowii i teatr rzymski w Meridzie, jak i zabytki

religijne, takie jak katedra w Burgos i bazylika Sagrada Familia w Barcelonie.

Zobacz wirtualny przewodnik https://youtu.be/-Jeo9o9w3qE

https://youtu.be/-Jeo9o9w3qE


Barcelona

Znajdująca się w Barcelonie Sagrada Familia projektu Antonia Gaudiego

to jeden z najchętniej odwiedzanych kościołów przez turystów z całego świata.

Pomimo że jej budowa trwa już ponad sto lat (od 1882 r.) i wciąż nie została

ukończona, katedra stanowi symbol miasta i hiszpańskiej secesji (styl w sztuce

europejskiej ostatniego dziesięciolecia XIX wieku i pierwszego XX wieku)

W Barcelonie znajdują się też sławny Park Güell oraz inne dzieła Gaudiego

takie jak Casa Batlló i Casa Milà.



La Mezquita (Kordoba)

Wielki Meczet w Kordobie, który w średniowieczu stał się katolicką katedrą,

to druga najczęściej zwiedzana zabytkowa budowla w Hiszpanii.

Meczet powstał na fundamentach dawnej świątyni rzymskiej i na murach

istniejącej wówczas bazyliki Wizygotów. Uchodzi on za jeden z najpiękniejszych

meczetów w całej historii architektury, przede wszystkim ze względu na słynną salę

modlitewną, w której możecie podziwiać las strzelistych kolumn.



Santiago de Compostela

Inny słynny kościół w Hiszpanii to katedra św. Jakuba, znajdująca się

w Santiago de Compostela w centrum miasta. Jest to znany od średniowiecza

ośrodek kultu św. Jakub jednego z 12. apostołów Jezusa Chrystusa. Jest to meta

szlaku nazywanego Drogą św. Jakuba (Camino de Santiago). Przy wejściu do

katedry znajduje się ołtarz ze złotą muszlą, symbolem patrona św. Jakuba. Właśnie

tym symbolem oznakowane są kamienie i tablice na szlaku, które wskazują drogę

pielgrzymom.



Grenada

W Grenadzie znajduje się Alhambra, muzułmański zespół pałacowy.

Wybudowana w XIII wieku budowla jest obecnie jednym z najczęściej

odwiedzanych zabytków z listy światowego dziedzictwa UNESCO. Najchętniej

fotografowanym miejscem w tej budowli jest tak zwany Dziedziniec Lwów, którego

nazwa pochodzi od fontanny ozdobionej rzeźbami tych zwierząt.



Hiszpania – wakacje

Klimat w Hiszpanii jest wakacyjny – i to nie tylko w wakacje! Wiosną na

przykład, kiedy u nas bywa z pogodą różnie, na Półwyspie Iberyjskim robi się

ciepło. W regionach północnych, w górach i w centralnej części kraju temperatury

wahają się od kilkunastu do dwudziestu kilku stopni Celsjusza. Z kolei na południu

oraz na Wyspach Kanaryjskich i Balearach właściwie mamy już lato, czyli
temperatury sięgające 26°C.

Na wypoczynek w pięknej i słonecznej Hiszpanii najlepiej wybrać termin od

maja do października. Najcieplejszymi miesiącami są lipiec, sierpień i wrzesień,

kiedy to termometry w centrum i na południu kraju wskazują stale powyżej 25 ºC.

Najwyższa temperatura zmierzona w Grenadzie wynosiła 43,1 st. C.



Hiszpania – wakacje

W Hiszpanii jest wiele kilometrów czystych plaż z ciepłą wodą i cudowną

roślinnością. Costa Brava w północno-wschodniej Hiszpanii jest jednym

z najczęściej odwiedzanych miejsc wakacyjnych. Nieco mniej znaną miejscówką

jest mała zatoka Aiguablava w pobliżu Girony.



Majorka

Majorka jest uważana za ulubioną wyspę turystów. Playa de Palma jest jedną

z najpopularniejszych atrakcji. Od stolicy Balearów po Arenal na południowym

wschodzie jest ponad 6 km wspaniałych odcinków plaży wzdłuż zatoki Palma, które

zachęcają do kąpieli, relaksu i oczywiście do uprawiania sportów wodnych.



Gran Canaria

Trzecia co do wielkości wyspa Kanaryjska zachwyca swoją niezwykle

różnorodną i urzekająco piękną przyrodą. Dotyczy to również pięknych plaż,

np. Playa de Maspalomas, która znajduje się na południowym krańcu wyspy. Tutaj,

jak okiem sięgnąć, jest tylko piasek i morze. Ale jest też kilka atrakcji np. latarnia

morska Faro de Maspalomas i będące pod ochroną wydmy.



Znani Hiszpanie

Lista znanych Hiszpanów jest bardzo długa, to nie tylko postacie historyczne,

odkrywcy, ale i wielcy artyści i wybitni sportowcy.

Wymieniając sławnych Hiszpanów warto przenieść się w przeszłość. Miguel de

Cervantes to w końcu jeden z najważniejszych renesansowych pisarzy, który

przede wszystkim – jako autor Don Kichota – dołożył sporą cegiełkę do

popularyzacji języka hiszpańskiego. Święty Ignacy Loyola został zapamiętany

przez historię jako założyciel Zakonu Jezuitów. Natomiast Hernán Cortés

i Francisco Pizarro to wielcy podróżnicy i odkrywcy, którzy zmienili historię Ameryki

Łacińskiej.



Znani Hiszpanie - malarze

Hiszpania znana jest z wielu wybitnych malarzy. Obrazy hiszpańskich malarzy

wycenione na wiele milionów dolarów, zajmują miejsca w najlepszych na świecie

galeriach dzieł sztuki.

Wspomnieć należy o takich twórcach, jak: El Greco (1541 -1614), Francisco de

Goya (1746-1828), Pablo Picasso (1881-1973), Salvador Dali (1904-1989).

El Greco: Wypędzenie przekupniów z świątyni Francisco de Goya: Maha ubrana



Znani Hiszpanie - malarze

Salvador Dali: Trwałość pamięci

Pablo Picasso: Guernica



Znani Hiszpanie – film

Wielkie i nagradzane Oscarami gwiazdy kina amerykańskiego to Hiszpanie.

Są to: Antonio Banderas, Penelope Cruz.

Najbardziej znany hiszpański reżyser i scenarzysta filmowy to Pedro

Almodovar. To on odkrył talent aktorski Antonia Banderasa i Penélope Cruz.

Jest zdobywcą ponad 90 prestiżowych nagród filmowych m.in. Oscarów w kategorii

najlepszy film zagraniczny za „Wszystko o mojej matce” (2000) oraz za scenariusz

do filmu „Porozmawiaj z nią” (2003).

Antonio Banderas Penelope Cruz Pedro Almodovar



Znani Hiszpanie - muzyka

W muzyce popularnej dwóch najbardziej znanych Hiszpanów to Julio Iglesias

i Enrique Iglesias – ojciec i syn,

Z Hiszpanii pochodzą też dwaj wybitni śpiewacy operowi: Jose Carreras –

tenor liryczny i Placido Domingo - tenor spinto.

Julio Iglesias Jose Carreras

Enrique Iglesias Placido Domingo



Znani Hiszpanie - sport

Mega gwiazdą sportu wciąż pozostaje jeden z najlepszych tenisistów w historii

– Rafael Nadal.

Zwycięzca 22 turniejów wielkoszlemowych – to światowy rekord.



Znani Hiszpanie - sport

Hiszpania słynie z zamiłowania do piłki nożnej – nie sposób zliczyć wszystkich

fanów drużyny FC Barcelona czy Real Madryt. Sergio Ramos, Gerard Pique, Cesc

Fàbregas, Carles Puyol, Xabi Alonso i David Silva – to nazwiska sławnych piłkarzy.

Sergi Ramos Gerard Pique Cesc Fàbregas

Carles Puyol Xabi Alonso David Silva



Hiszpania – kuchnia

Kuchnia hiszpańska jest zróżnicowana. To takie przysmaki jak: gorąca paella

z ryżem, szafranem i owocami morza, orzeźwiający chłodnik pomidorowy

gazpacho, hiszpańska tortilla, słodkie churros z czekoladą, rozmaite tapas

z chorizo, oliwek i serów.



Hiszpania – kuchnia

Paella to danie na bazie ryżu jest dobrze znane na całym świecie. Niektórzy

uważają to za narodowe danie z Hiszpanii, ale wielu uważa to za danie z Walencji,

skąd pochodzi i gdzie zazwyczaj można znaleźć najlepszą paellę. Najbardziej

tradycyjna paella z Walencji to mieszanka kurczaka lub królika (czasami obu), białej

i zielonej fasoli i innych warzyw, ale owoce morza są również powszechne. Można

znaleźć szereg niespodzianek takich jak kalmary, małże, krewetki lub ryby.



Hiszpania – kuchnia

Gazpacho to tradycyjna zupa podawana na zimno, którą można spróbować

w różnych regionach Hiszpanii, takich jak Estremadura, Andaluzja czy Kastylia-La

Mancha. Najbardziej znana jest jej wersja andaluzyjska, przygotowywana między

innymi z pomidorów, papryki i czosnku (wszystko drobno posiekane). Oprócz tego,

że jest zdrowa (jest to przykład diety śródziemnomorskiej), jest też przepyszna.



Hiszpania – kuchnia

Churros to słodka, popularna przekąska ze smażonego na głębokim oleju

ciasta ptysiowego, posypanego przed podaniem kryształkami cukru. Churros mają

najczęściej długi, spiralny kształt, dzięki czemu są idealne do chrupania w biegu,

prosto z papierowej tuby. W różnych częściach kraju można spotkać nieco grubsze

lub cieńsze wersje, ale poza kształtem niewiele je różni. Często serwowane są

z pyszną czekoladą na gorąco, w której się je zanurza dla podkręcenia smaku.

Te smakołyki można znaleźć dosłownie na każdym kroku, w przytulnych kafejkach

i na ulicznych stoiskach.



Sjesta – hiszpański zwyczaj

Sjesta dla osób mieszkających w Hiszpanii jest czymś bardzo ważnym

i związanym z ich kuchnią i obyczajami. To długa przerwa w pracy między

godzinami 14 a 17 lub w przypadku restauracji 16 – 20 i trwa ona od godziny do

trzech. W tym czasie Hiszpanie jedzą obiad, urządzają sobie drzemkę lub

odpoczywają w cieniu chowając się przed najostrzejszym słońcem.



Pamiątka z Hiszpani

Zdecydowanie najpopularniejszym prezentem z Hiszpanii są hiszpańskie

wachlarze – abanico. W Polsce mogą mieć zastosowanie zgodne z pierwotnym

przeznaczeniem jedynie przez kilka tygodni w roku, ale w chłodniejszych

miesiącach hiszpański wachlarz może służyć za ozdobę na ścianie. Wachlarze

spotkać można na wielu stoiskach i w sklepach z pamiątkami praktycznie wszędzie.



Dziękujemy za wspólną podróż po pięknej i gorącej Hiszpanii, 

która zachwyca swym krajobrazem i zabytkami. 

Żegnamy się słowami: Nos vemos! 

Po hiszpańsku znaczy to do widzenia.



Materiały pozyskane ze źródeł: 

http://hiszpania-portal.pl/najczesciej-zwiedzane-zabytki-i-muzea-w-hiszpanii/

https://navtur.pl/place/show/783,madryt

https://youtu.be/fy1lOzAXu2o

http://hiszpania-portal.pl/podstawowe-informacje-o-hiszpanii/

https://hispanico.pl

https://youtu.be/9FCdGpGKnJM

https://r.pl/blog/co-warto-wiedziec-przed-podroza-do-hiszpanii

https://hiszpaniaole.pl/z-czego-slynie-hiszpania/

http://hiszpania-portal.pl/najczesciej-zwiedzane-zabytki-i-muzea-w-hiszpanii/
https://navtur.pl/place/show/783,madryt
https://youtu.be/fy1lOzAXu2o
http://hiszpania-portal.pl/podstawowe-informacje-o-hiszpanii/
https://hispanico.pl/
https://youtu.be/9FCdGpGKnJM
https://r.pl/blog/co-warto-wiedziec-przed-podroza-do-hiszpanii
https://hiszpaniaole.pl/z-czego-slynie-hiszpania/

