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Dragul meu Călător, vacanța e la un pas distanță de tine. Deja te și visezi la o terasă pe malul mării
cu o Sangria și o bine meritată porție de paella. Papilele gustative îți dansează într-un ritm amețitor,
iar tu bifezi zilele în calendar până te urci în avionul, care te duce departe de casă, departe de griji,
acolo unde ești doar tu cu tine și o fărâmă de liniște. Espana te îmbie cu locuri și mireseme alese.
Anual peste 50 de milioane de turişti aleg să viziteze Spania, destinaţie care este pe locul doi în lume
din punctul de vedere al locurilor incluse pe lista Patrimoniului Mondial al UNESCO.
Parte a Peninsulei Iberice, Regatul Spaniei este situat în sud-vestul Europei, iar ca întindere este a
patra ṭară de pe continent. Spania se remarcă prin faptul că deṭine două mici teritorii din nordul
Africii, respectiv orașele Ceuta și Merilla precum și enclava Lliviei din Pirinei. Capitala ṭării se aﬂă la
Madrid, oraș construit pe ruinele unui fort maur numit Magerit.
Barcelona este principala destinație turistică a Spaniei, ﬁind în același timp și în top 10 cele mai
vizitate orașe din lume. Orașul este amplasat pe malul Mediteranei și este o destinație potrivită
pentru iubitorii artei, cei ai arhitecturii, împătimiții shoppingului, dar și pentru romantici. Fie că vorbim
despre operele lui Antonio Gaudi, celebra si imperioasa catedrala Sagrada Familia sau Parcul Guell,
frumosul oraș se remarcă prin arhitectura deosebită și stilul minimalist. De asemenea vestitul
bulevard pietonal Rambla este cel mai aglomerat loc din oraș unde se găsesc resturante cu speciﬁc
catalan, magazine de suveniruri, dar și Mercat de la Boqueria – cea mai mare piaṭă din Spania.
Iubitorii de artă sunt și ei răsfăṭaṭi cu celebrele picturi ale lui Picasso din muzeul cu același nume.
Madrid supranumită ”capitala artelor” deṭine Muzeul şi Galeria de Arta Prado unde sunt expuse unele
din cele mai importante colecţii de artă din Europa, cu peste 700 de opere printre care şi opere
semnate de El Greco şi Francisco de Goya. Palatul Regal (alias Palacio Real sau Palacio de Oriente)
unul dintre cele mai mari şi mai importante palate regale din Europa. Impresionantul palat construit în
stil rococo este situat în apropiere de centrul istoric al oraşului şi destul de aproape de Plaza de
Espana, cel mai important loc de întâlnire pentru madrileni. Iubitorii stilului ﬂamenco sunt bineveniṭi
deoarece aici se aﬂă Corral de la Moreria cel mai renumit club de ﬂamenco din lume, locaţie
privilegiată datorită zonei în care este amplasat (centrul istoric al Madridului, vizavi de Palatul Regal),
dar și a celebrităṭilor de talie naṭională și internaṭională care trec pragul frumosului club. De
asemenea Madrid este una dintre destinaṭiile de shopping de top din Europa.
Pasionaṭii de fotbal pot vizita stadioanele celebrelor echipe de fotbal Real Madrid și Barcelona. Camp
Nou este stadionul echipei de fotbal Fc Barcelona, iar ca număr de locuri este cel mai mare stadion de
fotbal din Europa. Santiago Bernabéu este stadionul pe care joacă rivala Barcelonei, Real Madrid și
este unul dintre cele mai vizitate și mai frumoase stadioane de fotbal de pe continent.
Printre minunăṭiile Spaniei se aﬂă și Toledo, orașul pictorului El Greco supranumit și ”orașul celor trei
culturi” unde se aﬂă Catedrala din Toledo, Muzeul El Greco, Mănăstirea San Juan de los Reyes, iar
Fortăreața Alcázar este probabil cel mai cunoscut obiectiv din Toledo ﬁind și cea mai înaltă
construcție din oraș . De asemenea cunoscut ca și ”orașul de aur” datorită culorii aurii a pietrei din
care sunt construite majoritatea clădirilor sale, Salamanca este unul dintre cele mai frumoase orașe

spaniole, vestit în special datorită universității sale foarte vechi, fondată în anul 1218. Orașul vechi,
fondat de romani pe malul râului Tormes este impresionant și remarcat prin stilurile arhitecturale ale
clădirilor sale, oferind o imagine cuprinzătoare a arhitecturii locale.
Te aștept să pornim pe urmele lui Gaudi, să “ablamos espanola” și să descoperim oamenii și locurile
pe ritmuri de Flamengo.
Cu drag, Regele Călător

