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Internetowe biuro podróży EWAKACJE
https://www.ewakacje.pl

Jednym z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych wybieranych przez klientów naszego biura podróży
EWAKACJE są wycieczki do Hiszpanii.

Ciekawość, chęć zwiedzenia jednych z najpiękniejszych zabytków w Europie albo po prostu wizja udanego
wypoczynku istnieje wiele powodów, dla których to właśnie Hiszpania jest tak bardzo popularna wśród
podróżnych z Polski. Ten wspaniały kraj obfituje w ciekawe miejsca, piękną przyrodę oraz historyczne
pozostałości po dawnych czasach, gdy na terenie Półwyspu Iberyjskiego dochodziło do mieszania się wielu
kultur. Dzięki temu jadąc w jedno miejsce możemy poczuć się, jakbyśmy tak naprawdę zwiedzali wiele
krajów. Kolejną zaletą jest to, że oferty z kategorii Hiszpania last minute pojawiają się nader często dzięki
temu masz wiele możliwości na udany wypoczynek na Costa Brava, pełen rozrywek wypad na Majorkę lub
wypełnione atrakcjami wakacje w Sewilli.

Piękne miasta i miejsca do zwiedzenia

Hiszpania słynie z tego, że jej miasta posiadają wyjątkową architekturę. Chociaż Barcelona nie jest
najważniejszą miejscowością w tym kraju, to dla zdecydowanej większości turystów stanowi jedną z
głównych destynacji. Barcelona to przede wszystkim piękne ogrody Gaudiego, które zachwycają swoimi
nietypowymi, amorficznymi kształtami. Jednym z miast, które stanowią dumę Hiszpanów, jest nieco mniej
znane Toledo. Było ono niegdyś stolicą Królestwa Kastylii, stąd posiada mnogość pięknych zabytków i
pozostałości po dawnych czasach. W tym położonym na wzgórzu mieście urodził się król Hiszpanii Alfons X
Mądry oraz El Greco. San Sebastian, Walencja, Sewilla, Granada czy Madryt pięknych miast w Hiszpanii nie
brakuje.

Pogoda, zwyczaje i kuchnia

Hiszpania jest krajem niezwykle słonecznym. Jednocześnie Hiszpanie słyną ze swej otwartości i gościnności
względem przyjezdnych. Na każdym rogu, w każdej uliczce znajdziemy przynajmniej jeden bar lub
restaurację, a w niej smakowite dania kuchni hiszpańskiej. Niewielkie przystawki, czyli tapas, paella i inne
dania na bazie świeżych owoców morza, a także gazpacho, tortilla czy słodkie paluszki churros, które w
smaku przypominają nasze pączki tak wiele smaków czeka nas do odkrycia, gdy tylko zdecydujemy się
wybrać do Hiszpanii.

Kategorie
Sport i turystyka - Biura podróży
Sport i turystyka - Podróże
Regiony i miasta - Małopolskie - Kraków
Według domeny - Pl

Słowa kluczowe
Oferty last minute, Last minute all inclusive, Biuro podróży kraków, Wycieczki egzotyczne, Hiszpania last
minute, Urlop w hiszpanii, Wakacje w hiszpanii

Informacje
Numer ID strony: 10859/9903, Status strony: aktywna od 09/03/2018 10:30, Typ strony: standard, Data
dodania: 08/03/2018 14:51, Zaindeksowane strony: Google, Yahoo, Bing, Liczba kliknięć: 130, odsłon: 571

Page 1 / 1

http://www.emiasto.pl/10859
https://www.ewakacje.pl
http://www.emiasto.pl/sport_i_turystyka
http://www.emiasto.pl/sport_i_turystyka/biura_podrozy
http://www.emiasto.pl/sport_i_turystyka
http://www.emiasto.pl/sport_i_turystyka/podroze
http://www.emiasto.pl/regiony_i_miasta
http://www.emiasto.pl/regiony_i_miasta/malopolskie
http://www.emiasto.pl/regiony_i_miasta/malopolskie/krakow
http://www.emiasto.pl/wedlug_domeny
http://www.emiasto.pl/wedlug_domeny/pl
http://www.emiasto.pl/oferty_last_minute
http://www.emiasto.pl/last_minute_all_inclusive
http://www.emiasto.pl/biuro_podrozy_krakow
http://www.emiasto.pl/wycieczki_egzotyczne
http://www.emiasto.pl/hiszpania_last_minute
http://www.emiasto.pl/hiszpania_last_minute
http://www.emiasto.pl/urlop_w_hiszpanii
http://www.emiasto.pl/wakacje_w_hiszpanii
http://www.google.pl/search?q=site:https://www.ewakacje.pl
http://search.yahoo.com/search?p=site:https://www.ewakacje.pl
http://www.bing.com/search?q=site:https://www.ewakacje.pl

