
HISZPANIA 

BARCELONA - stolica Katalonii i drugie największe miasto Hiszpanii. Jest położona nad 

Morzem Śródziemnym i stanowi cel wycieczek dla milionów turystów rocznie. Kojarzymy ją 

głównie z ciepłego klimatu, wyjątkowej architektury i FC Barcelony. Jest miejscem 

wypełnionym po brzegi atrakcjami, które koniecznie trzeba zobaczyć. 

 

GRANADA - miasto w Andaluzji, w południowej Hiszpanii. W 

późnym średniowieczu centrum ostatniego państwa muzułmańskiego na Półwyspie 

Iberyjskim, obecnie stolica prowincji. 

 



SEWILLA - miasto w południowej Hiszpanii, stolica regionu Andaluzja. Duży port nad rzeką 

Gwadalkiwir, w XVII wieku najludniejsze miasto Hiszpanii, znane z największej katedry 

świata, pałacu i XVIII w. archiwum wpisanych na listę UNESCO 

 

ALKAZAR  

 



MALAGA – miasto w południowej Hiszpanii. Drugie - po Sewilli - co do wielkości miasto 

regionu Andaluzja. Położona nad Morzem Śródziemnym, u podnóża Gór Betyckich. Jedno z 

najstarszych miast Europy, zamieszkane od VIII wieku p.n.e. Duży port handlowy i rybacki, 

kąpielisko na Costa del Sol. 

 

KORDOBA - miasto w południowej Hiszpanii, nad rzeką Gwadalkiwir, stolica 

prowincji Kordoba, w regionie Andaluzja. Ośrodek przemysłowy, naukowy oraz turystyczny 

o znaczeniu światowym. 

 

 

 

 

 

 



MADRYT - stolica i największe miasto Hiszpanii, położony w środkowej części kraju na 

Wyżynie Kastylijskiej u podnóża Sierra de Guadarrama nad rzeką Manzanares 

 

TOLEDO -  miasto w środkowej Hiszpanii, ok. 83 tys. mieszk. i pow. 232,1 km². Leży na 

wzgórzu w zakolu rzeki Tag. Stolica wspólnoty autonomicznej Kastylia-La Mancha i 

prowincji Toledo. Ośrodek przemysłu lekkiego, spożywczego i rzemiosła artystycznego. 

 



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. 

 

GIBRALTAR – brytyjskie terytorium zamorskie na południowym wybrzeżu Półwyspu 

Iberyjskiego, u wyjścia Morza Śródziemnego na Ocean Atlantycki; zajmuje powierzchnię 

6,55 km², od północy graniczy z hiszpańską prowincją Kadyks. Charakterystycznym 

obiektem górującym nad terytorium jest Skała Gibraltarska. 

 



ALTAMIRA - jaskinia krasowa w górach Kantabryjskich w północnej Hiszpanii, w pobliżu 

miejscowości Santillana del Mar. Odkryta w 1868 r. Jej wnętrze pokryte jest wielobarwnymi 

rysunkami należącymi do kultury magdaleńskiej. 

 

SANTIAGO DE COMPOSTELA – miasto w północno-zachodniej Hiszpanii, w prowincji A 

Coruña, stolica regionu Galicja. Położone na zachodnim pogórzu Gór Kantabryjskich, ok. 35 

km od wybrzeża Oceanu Atlantyckiego. W mieście znajduje się stacja kolejowa Santiago de 

Compostela 

 

 

 

 

 



 

MURCJA – miasto w południowo-wschodniej Hiszpanii, stolica regionu o tej samej nazwie, 

nazywana Sadem Europy, znana głównie z katedry. 

 

 

 


