
 

Zwiedzaliśmy również: 

Metropol Parasol 

 

 

Torre del Oro (Złota Wieża) 

 

 

 

W Sevilli odwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc 

wraz z naszą polską przewodniczką Moniką. 

Pokazała nam m.in.: Plac Hiszpański, Złotą Wieżę, 

Katedrę Najświętszej Marii Panny, Metropol 

Parasol oraz Catedral del Toreo. Sevilla należy do 

jednych z najpiękniejszych miast Andaluzji i jest jej 

stolicą. 

 

Staż w Hiszpanii otwiera przed nami nowe 

możliwości związane z dalszym kształceniem 

zawodowym. Dzięki temu programowi 

poznajemy tutejszą kulturę, uczymy się języka 

a także nawiązujemy nowe znajomości. 

 

 

 

„Mobilność zawodowa uczniów czynnikiem 

zwiększającym ich szanse na unijnych rynkach pracy ” 

 

Sevilla oczami 

stażystów z 
Platerówki 

 

  



 

ATRAKCJE TURYSTYCZNE SEVILLI 
 

Plaza de España 

 

Jest to  Plac Hiszpański, który wchodzi w skład 

Parque de Maria Luisa.  Otoczony galeriami plac  

w kształcie połowy koła, środek placu ozdobiono 

fontanną i niewielkim kanałem, nad którym 

wybudowano cztery mostki łączące jego brzegi 

które symbolizują cztery królestwa: Kastylię, León, 

Navarrę i Aragonię. Plac otoczony jest półkolistym 

rzędem budynków, których fasada wykonana 

została w stylu barokowym, a pozostała część  

w stylu renesansowym. W centrum Placu 

Hiszpańskiego znajduje się fontanna, sztuczny 

kanał symbolizujący rzekę i śliczne mostki 

ozdabiane ceramicznymi płytkami. Plac ten zrobił 

na nas olbrzymie wrażenie. Przyciąga on swoją 

ciekawą zabudową.  Plac Hiszpański został 

wykorzystany w filmie Gwiezdne wojny. Epizod II: 

Atak Klonów. 

 

La Plaza de Torros de la Maestranza 

Jest jedną z najstarszych aren do Corridy, nazywaną 

również Catedral del Toreo. 

Jej budowę rozpoczęto w 1749 roku. Posiada 

barokową fasadę oraz częściowe zadaszenie 

wspierane przez marmurowe kolumny. 

W trakcie jednego pokazu na trybunach może 

zasiąść jednocześnie 12.538 widzów. Znajduję się 

tutaj muzeum tzw. Museo Taurino z kolekcją 

obrazów, plakatów, strojów toreadorów oraz rzeźb 

poświęconych Corridzie. 

 

 

 

 

Katedra Najświętszej Marii Panny 

Podczas naszej wycieczki do Sevilli  zwiedziliśmy 

również Katedrę i więżę Giraldę. Jest to jedna  

z największych gotyckich świątyń na świecie. 

W Katedrze zostało pochowanych  kilku wybitnych 

ludzi m.in. Krzysztof Kolumb, Alfons X Mądry i 

Ferdynand III Kastylijski. 

 

 

 


