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Hiszpania kusi przede wszystkim piękną 
przyrodą, olbrzymią ilością zabytków 

kulturowych, malowniczymi krajobrazami, 
wspaniałą architekturą, ciekawymi 

muzeami, przyjemną pogodą oraz pozytywnym 
nastawieniem jej mieszkańców do turystów. 

Zwiedzając Hiszpanię można dostrzec zmienność 
i wyjątkowość jej krajobrazów. Specyficznego 
uroku nadają Hiszpanii jej rdzenni mieszkańcy, 

różniący się od siebie wieloma cechami, 
temperamentem, a czasem nawet używanym na co 

dzień językiem lub dialektem 
hiszpańskiego : Andaluzyjczycy, Katalończycy, 

Baskowie, Galicyjczycy...







 Andaluzja to region, z którym większość 
obcokrajowców identyfikuje całą Hiszpanię. 
Słoneczna pogoda, rytm flamenco, morskie 
plaże, odpoczynek podczas godzin sjesty, 
chłodzące gazpacho, aromat wina sherry, 
południowy temperament Andaluzyjczyków. 
Wszystko to, razem bądź z osobna, przywodzi na 
myśl tylko pozytywne skojarzenia.







 Madryt jest stolicą Hiszpanii niemalże 
nieprzerwanie od 1561 roku. Wraz z 
otaczającymi go terenami stanowi równocześnie 
prowincję oraz odrębną wspólnotę 
autonomiczną zwaną Comunidad Autonoma de 

Madrid.

Jako największa hiszpańska metropolia, 
Madryt oferuje wiele atrakcji zarówno dla jego 
mieszkańców jak i turystów. Miasto stanowi 
gratkę dla miłośników sztuki 
i kultury. Wieczorem ulice miasta nieco 
pustoszeją, a gwar przenosi się do wnętrz 
atrakcyjnych kafejek, barów oraz klubów.







 Zajmująca większą część północno-zachodniej ćwiartki 
Hiszpanii Kastylia i León to region, którego wizytówką 
są nie tylko wspaniałe średniowieczne zamki oraz 
cenione na całym świecie wina. Pomimo że leży w 
większości na terenie hiszpańskiego płaskowyżu, znaleźć 
tam można niebywale malownicze zakątki. To Hiszpania, w 
której znajdziecie wszystko co w niej najlepsze... za 
wyjątkiem morza.







Argentyna uważana jest przez sporą część 
mieszkańców kontynentu za europejskie 

państwo, które jakimś cudem znalazło się w 
Ameryce Południowej. Opinia ta zawiera sporo 

prawdy. Argentyna to kraj niezwykle 
zróżnicowany - miasta przypominają urodą 

architektury i poziomem kulturalnym 
europejskie stolice, a na prowincji spotkać 

można żyjących zgodnie z tradycją przodków 
Indian. Na północy panuje klimat tropikalny, na 
południu zaś znajduje się smagana arktycznymi 
wichrami Patagonia. Wielkim atutem tego kraju 

są też jego mieszkańcy. Serdeczni, wylewni, 
pomocni i gościnni sprawiają, że pobyt w 

Argentynie można wspominać niezwykle miło.







 Z namiętności do tanga i piłki nożnej, czyli Boskie Buenos Aires jako kolejna 
kulturowa perła na mapie świata. Charakter miasta osiada na skórze tuż po 
przybyciu, wystarczy zjeść wołowego steka i odwiedzić kontrastowe 
Palermo, aby na długo pozostać w argentyńskim klimacie. Na smakoszy 
czekają malfatti – pierogi z serem i szpinakiem o 40-sto letniej tradycji, 
oraz rzecz jasna argentyńskie wino, po którym można próbować 
rozszyfrować Piropo – błyskotliwe sentencje umieszczone w formie 
kolorowego grafitti. Jeśli mowa o kolorach nie sposób pominąć palety barw 
w dzielnicy La Boca. Ta portowa dzielnica Buenos Aires zachwyca wąskimi 
uliczkami i bajecznie kolorowymi budynkami z drewnianymi okiennicami. 







 Córdoba to drugie największe miasto Argentyny. Położone jest 
w centrum Pampy i posiada prężną bazę uniwersytecką. Z prawie 200 
000 studentów i studentek czyni je najmłodszym i najprężniejszym 
miastem Argentyny i całej Ameryki Południowej. A miasto studenckie 
prawie zawsze oznacza jedno, a mianowicie dobrą zabawę. Centrum 
Cordoby obsiane jest kolonialnymi budynkami. Więc to świetne 
miejsce do zwiedzania oraz na imprezę. to świetna opcja dla 
wszystkich lubiących zwiedzanie i życie nocne. Ponadto jeśli lubisz 
życie kulturalne, gdzie jest sporo teatrów, filmów i tańca to możesz 
zostać tu na trochę dłużej.







 Misiones jest najmniejszą argentyńska prowincją po Tucumán.
 Prowincja jest otoczona przez trzy duże 

rzeki: Paraná, Urugwaj i Ignacu
 Klimat podzwrotnikowy nie ma żadnej suchej pory roku, czyni to 

Misiones jedną z najbardziej wilgotnych prowincji w Argentynie.
 Znajduje się tu miejscowość Wanda, założona przez XIX-wiecznych 

emigrantów z Polski i nazwana na cześć legendarnej księżniczki.
 Misiones jest miejscem gdzie rozgrywa się część drugiego odcinka 

dokumentalnego serialu Polowanie na Hitlera







Z czym przede wszystkim kojarzy się to państwo? 
Z pewnością w imponującymi zabytkami, które 
przypominają o czasach Majów i Azteków 
(i świadczą o ich niepodważalnej potędze). 
Oprócz piramid i świątyń Meksyk słynie też z innych 
zabytków i budowli, które można podziwiać 
w niektórych z kolonialnych miasteczek. 
Do tego oczywiście pyszna, meksykańska 
i niesamowicie różnorodna kuchnia i lokalne, hucznie 
obchodzone święta (np. Święto Zmarłych, które 
celebrowane jest całkowicie inaczej niż na całym 
świecie). Ale czym byłoby to wszystko, gdyby nie 
uśmiechnięci Meksykanie? Ludzie, którzy swoim 
humorem, nastawieniem i serdecznością sprawiają, 
że każdy, kto odwiedził Meksyk chociaż raz będzie 
chciał tam raz po raz wracać.







 Cancún uznaje się za wakacyjną wizytówkę Meksyku. Choć miasto ma 
ledwie czterdziestoletnią historię, wyrosło jednak na jeden 
z najważniejszych ośrodków turystycznych na całym świecie. Każdego 
roku odwiedza je niemal 3 mln turystów. Właśnie tutaj znajdują się 
luksusowe ośrodki wczasowe, pola golfowe, piaszczyste plaże 
otoczone często bujną roślinnością i mnóstwo miejsc do nurkowania. 







 Meksykański Półwysep Jukatan to prawdziwy raj na ziemi. Boskie 
plaże z rafą koralową, prekolumbijskie ruiny, kolonialne miasteczka
i pyszna meksykańska kuchnia. Są tu dawne cywilizacje, piękna 
architektura i niesamowita natura. Można poszukiwać pięknych 
plaży, można jechać śladami ruin Majów, można też zejść pod 
ziemię do cenotów, czyli studni wapiennych wypełnionych słodką 
wodą.







Miasto Meksyk jest nie tylko stolicą, ale pod wieloma względami 
najważniejszym miastem kraju. To właśnie tutaj mieści się siedziba 
rządu i kilka wielkich centrów biznesowych, co czyni miasto Meksyk 
istotnym punktem na mapie całej Ameryki Łacińskiej. Ze względu na 
liczne atrakcje, jest to miejsce przyciągające pielgrzymów i 
turystów z całego świata. Ogromne odległości, uliczne korki, smog, ale 
też wielowiekowe tradycje, wspaniała kuchnia, muzyka i serdeczni 
ludzie – to wszystko razem tworzy pełne uroku i kontrastów Mexico 
City.






