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GIBRALTAR 

Podczas naszego pobytu w Hiszpanii, w ramach Projektu 
„Hiszpańskie staże dla najlepszych” mieliśmy okazję 
zwiedzić dwa cudowne miejsca:  

Gibraltar (01.03.2020)oraz Sewille (08.03.2020) 
 

Gibraltar znajduje się w południowej części półwyspu 
iberyjskiego w Europie. Jest to terytorium Wielkiej Brytanii 
mimo swego położenia z dala od północnoeuropejskich 
wysp. 

 

 Zajmuje niewielką przestrzeń 6,5 km²  
 



 



WIDOK  NA  ZATOKĘ  GIBRALTARSKĄ 



ZATOKA 
GIBRALTARSKA 



OGRÓD  BOTANICZNY 



GIBRALTAR… 
 

Jest niewiele większy od Watykanu, na jego 

terenie używa się dwóch języków, przejście 

graniczne przebiega przez pas lotniska, 

a powierzchnia kraju wynosi niecałe 7 km ². 



 



PAS  LOTNICZY  I  ULICA  JEDNOCZEŚNIE 

W momencie startu 
bądź lądowania 
samolotu, drogę 
przejścia granicznego 
zamykają… szlabany. 



MAKAK GIBRALTARSKI – SYMBOL 
GIBRALTARU 



Nazwa państwa pochodzi od hiszpańskiej 

wersji arabskiego Dżabal el-Tarik (góra 

Tarika), czyli w nieco zmienionej formie 

Gibraltar.  

Na terenie półwyspu w 725 roku Tarik nakazał 

zbudować zamek ochronny, którego ruiny 

do dziś można podziwiać. 



MOORISH  CASTLE 

 

 

 

Zamek gibraltarski 





W DALI WIDOCZNA  AFRYKA 



Położenie Gibraltaru powodowało, że od zawsze był 

to istotny punkt na mapie świata.  

W starożytności Gibraltar uważany był za jeden ze 

Słupów Herkulesa, czyli jeden z punktów 

określających granicę znanego świata.  

Drugi znajdował się na wzgórzu po stronie 

afrykańskiej. 



SKAŁA  GIBRALTARSKA 



WISZĄCY  MOST 



  



TO  SZCZĘŚCIE  TU  BYĆ ! 



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. 





PLAC  HISZPAŃSKI 







PLAC HISZPAŃSKI 









ZŁOTA  WIEŻA 

Wybudowana w XIII 

wieku jedna ze 166 w 

systemie obronnym 

Maurów, potem 

przebudowana. 

Nazwę zawdzięcza nie 

tylko ówczesnej 

okładzinie złocistymi 

płytkami azulejos, ale i 

temu, że 

przechowywano w niej 

złoto złupione w 

koloniach. 



TRADYCYJNY STRÓJ I POKAZ FLAMENCO 



PODZIWIAMY  PIĘKNĄ ARCHITEKTURĘ 
KATEDRY 



GIRALDA - dzwonnica katedry w Sewilli w 

hiszpańskiej Andaluzji. Wieża pełniła początkowo 

funkcję minaretu. 



KATEDRA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY W SEWILLI – 

gotycka katedra, powstała w Sewilli, w miejscu meczetu 

zbudowanego przez muzułmańską dynastię Almohadów. 

katedra jest największym i jednym z najwspanialszych 

kościołów gotyckich na świecie. 



GŁÓWNE  ARCHIWUM  INDII 

– budynek utworzono w 1785 z woli króla 

Hiszpanii Karola III, w celu zgromadzenia 

w jednym miejscu dokumentów 

dotyczących hiszpańskich kolonii, do tej 

pory rozproszonych w trzech miastach: 

Simancas, Kadyksie i Sewilli.  





PALACIO DE SAN TELMO – 
BAROKOWY PAŁAC 



METROPOL PARASOL – tarasy widokowe, 

z których roztacza się piękna panorama miasta 



ZAKOŃCZYLIŚMY NIEZAPOMNIANY 

SPACER PO SEWILLI, KTÓRA 

URZEKŁA NAS SWOJĄ ARCHITEKTURĄ 

I HISZPAŃSKIM KLIMATEM. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !!!   
Teresa Glądys 


