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GIRALDA 

Nieśmiertelny symbol Sevilli, jeden z 

najważniejszych zabytków islamskiego świata.  

Wieża z początku pełniła rolę minaretu oraz 

obserwatorium, w 1248r. Została przekształcona 

w kościół katolicki, jednak po trzęsieniu ziemi na 

szczycie wieży znalazł się krzyż i dzwon, a w XVI 

wieku również dzwonnica i balkony.  





• Posąg symbolizujący wiarę. Ustawiony jest na 

wiatrowskazie.Stąd wzięła się nazwa wieży. Natomiast 

nazwę figury zmieniono na 'Giraldillo' 



• W jednej z części Giraldy 

nadano inskrypcję „NO8DO” w 

podziękowaniu od Króla Kastylii 

za wsparcie w wojnie domowej, 

jest to rebus który oznacza „no 

me ha dejado”- „nie opuściła 

mnie”.  

• Ten symbol możemy zobaczyć 

w całej Sevilli, stał się on 

symbolem miasta. 



CATEDRAL 

Katedra Najświętszej Maryi Panny, znajduje się obok Giraldy. Największa na 

świecie gotycka budowla, prace wykończeniowe trwały niemal 4 wieki.  



W środku znajduje się miedzy 

innymi Capilla Mayor, czyli 

największy w Hiszpanii ołtarz (18 

m szerokości i 28 m wysokości). 

Wewnątrz znajduje się 45 grup 

figur drewnianych 

przedstawiających sceny z życia 

Marii i Jezusa, a na skrzydłach 

bocznych sceny z biblijnej historii 

stworzenia świata. Do ozdobienia 

ołtarza wykorzystano 3 tony złota. 



Znajdują się tam również: 

• Prezbiterium 

• Grobowiec Krzysztofa Kolumba 

• Capilla Real- kaplica królewska 

poświęcona zdobywcy Sevilli, 

którego szczątki założone są w 

srebrnym relikwiarzu. 

• Sala Capitular 

• Skarbiec 

• Główna Zakrystia 



• Dziedziniec z ogrodem 

pomarańczowym – Patio de los 

Naranjos – dziedziniec który 

kiedyś służył jako miejsce 

przejściowe, gdzie wierni 

obmywalisi przed wejściem do 

świątyni. 



TORRE DEL ORO 

Złota wieża z latarnią u szczytu. Pełniła rolę 

obronną. Nazwano ją tak z powodu złocistych 

kafelków jednak Hiszpanie wierzą, że właśnie 

tam wyładowywano złoto ze statków.  W 

środku znajduje się Muzeum morskie, 

poświęcone zabytkom i mapom morskim. 

Wieża wzniesiona nad brzegiem rzeki 

Guadalquivir, zaraz obok areny do walk 

byków. 





PLAZA DE ESPAÑA  

Plac Hiszpański, wchodzący w skład Parque de Maria 

Luisa. Plac otaczają galerie w kształcie podkowy.  W 

oczy rzucają się 4 mosty, które symbolizują 4 

królestwa Hiszpani. To jedno z najbardziej 

charakterystycznych miejsc w całej stolicy Andaluzji. 



Budynek z ławkami oraz ścianami przyozdobionymi 

ceramicznymi płytkami, przedstawia 48 hiszpańskich 

prowincji w kolejności alfabetycznej z najważniejszymi 

wydarzeniami w ich dziejach. Obecnie w środku 

znajdują się głównie pomieszczenia biurowe oraz 

muzeum historii wojskowości. 



Owalny plac wewnątrz budynku 

otoczony jest kanałkiem wodnym, 

nad którym możemy przejść jednym 

z mostów, można równie 

wypożyczyć łódkę. 





PUENTE DE 
TRIANA 

Most Triany również na rzece 

Gwadalkiwir, nazywany 

Mostem Izabeli II.  Jest to 

replika mostu z Paryżu, który 

został zburzony.  

 



Most Triany jest najstarszym 

żelaznym mostem w Europie i 

jednym z najczęściej 

fotografowanych obiektów miasta 



Łączy on stare miasto z 

dzielnicą Triany, najbardziej 

znaną dzielnicą w Sewilli. Jej 

mieszkańcy lubią mówić, że są 

osobnym, lepszym miastem - 

tak jakby most wyznaczał 

granią Sevilli.   



ALCÁZAR 
Pałac królewski, którego początki 

sięgają XI wieku.  Został wpisany 

na Listę UNESCO.  



W środku kompleksu budowli znajdują się: 

• Dziedzińce 

• Salony 

• Łaźnie 

• Kaplice 

• Kopuły 

• Mozaiki i obrazy 



Dodatkową atrakcją są ogrody, 

Ponad 170 gatunków drzew i 

krzewów, tworzących labirynt. 



ARCHIVO DE 
INDIAS 

Budynek w Sevilli utworzony w 

celu gromadzenia w jednym 

miejscu dokumentów dotyczących 

hiszpańskich kolonii. Dziś 

archiwum przechowuje ponad 9 

km bieżących dokumentacji. To 

ponad 80 milionów stron.  



• Wszystkie dokumenty 

pochodzą z najważniejszych 

instytucji związanych z 

hiszpańskimi koloniami. 

Tylko niektóre spośród 

dokumentów pochodzą 

bezpośrednio z instytucji 

kolonialnych albo od osób 

fizycznych związanych z 

kolonizacją.  



Archiwum w Sevilli wciąż jest 

największym zbiorem 

dokumentów o hiszpańskiej 

aktywności. Wiele spośród 

dokumentów ma bezcenną 

wartość historyczną: w 

zbiorach znajdują się m.in. 

rękopisy Kolumba. 



PARQUE DE MARIA 
LUISA 

Najważniejszy park miejski Sevilli. Park 

ma długość niemal jednego 

kilometra i w tym kształcie powstał 

dopiero na początku XX wieku. 

Jego środkowa część jest idealnym 

miejscem na odpoczynek. Dużo 

ścieżek, fontann i różnych budowli. 



Warte uwagi są: 

• Fontanna żab- cała pokryta płytkami azulejo z 

siedzącymi charakterystycznymi żabami skierowanymi 

do środka. 

• Fontanna lwów- fontanna otoczona posągami lwów. 

Niestety, oryginalne rzeźby zastąpiono w 1957 

replikami. 



• Spacerując po parku natrafimy 

też na różne gloriety, wazy i inne 

rzeźby. Park jest również 

swoistym ogrodem botanicznym, 

napotkamy w nim na wiele 

ciekawych gatunków roślin i 

ptaków (w tym papugi). 



TRIANA 

Życie charakteryzującej się 

swobodnym kilmatem dzielnicy 

Triana skupia się wokół położonej 

obok gwarnej hali targowej 

Mercado de Triana ze stoiskami 

i knajpkami serwującymi zupę 

salmorejo, krokiety i inne tapas.  



Wzdłuż kanału przebiega ulica Calle Betis z kolejnymi restauracjami i barami, a także lokalami dla 

miłośników flamenco na żywo.  



Od wieków Trianę jako swój dom wybierali 
rzemieślnicy i twórcy. To tu powstawały słynne 
kolorowe płytki azulejo oraz ceramika.  

Spacerując po dzielnicy nie natrafimy na tyle 
imponujących budynków co na obszarze 
starego miasta. Na pewno warto wpaść do 
Triany jeśli szukamy tawern i knajp w lepszych 
cenach i bardziej luźnym klimacie niż na starym 
mieście. Dla wielu Triana może wydać się 
bardziej autentyczna niż tereny po wschodniej 
stronie rzeki Gwadalkiwir. 

 



FLAMENCO 

• zjawisko kulturowe, 

obejmujące muzykę, śpiew, 

taniec, strój i zachowania. 

Jego tradycja pochodzi z 

Andaluzji,  i tam do dziś 

można oglądać jego 

wykonanie. 



Opowiada się tańcem historię i 

gestom nie przypisuje się 

konkretnych znaczeń. We 

flamenco ruchy ciała i gesty 

wyrażają pewne stany 

emocjonalne tancerza lub 

podkreślają znaczenie słów i 

charakteru melodii, która im 

towarzyszy. 



• Muzyka wykonywana jest 

przede wszystkim na gitarze choć 

zdarzają się przypadki użycia fletu 

skrzypiec itp). Rytm wybiją 

zarówno tańczący jak i śpiewacy 

przez: uderzenia dłońmi 

(klaskanie), pstrykanie palcami itd.. 



• Strój tancerzy – przeważnie czarny, 
granatowy lub ciemnobrązowy – to obcisłe 
spodnie, biała koszula, obcisła kamizelka, 
mała apaszka pod szyją, buty wzorowane 
na butach do jazdy konnej z wysokimi 
obcasami i charakterystyczny płaskodenny 
kapelusz. Kamizelka i kapelusz bywają 
wykorzystywane jako element 
choreografii. 

• Strój tancerek to przede wszystkim 
szeroka, kolorowa falbaniasta spódnica lub 
suknia (wykorzystywana w tańcu), 
falbaniasty gorset i kolorowa chusta, 
uzupełnieniem czasem bywa wachlarz, 
grzebień lub kwiat. 



Ola, Iza, Patrycja, Ola 

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 


