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to w dalekiej przeszłości Wyspa Węży, Ziemia Królików, 
Iberia. Nazwa ulegała wielu przeobrażeniom i nie zawsze 
odnosiła się do tego samego obszaru. Dziś Hiszpania poło-
żona na Półwyspie Iberyjskim jest trzecim pod względem 
wielkości państwem w Europie. W jej skład wchodzą rów-
nież: wyspy Baleary na morzu Śródziemnym, wyspy Ka-
naryjskie na Atlantyku i dwie enklawy u wybrzeży Afryki: 
Ceuta i Melilla. Wyspy Kanaryjskie to archipelag 7 wysp 
na Atlantyku. Do Balearów należą 4 wyspy, z których naj-
większą jest Mallorca, a najmniejszą Formentera. Hiszpa-
nia ma pięciu sąsiadów: graniczy z Portugalią, Francją, 
Andorrą, Gibraltarem i Marokiem, od którego oddziela ją 
Cieśnina Gibraltarska. Hiszpania uważana jest za kraj pe-
łen różnic i kontrastów co ma swoje odbicie we współcze-
snym określeniu - Las Espańas – wskazującym na wielość 
wyraźnie odmiennych regionów. Podział administracyjny 
kraju obejmuje 17 autonomii i ponad 50 prowincji. Róż-
norodność widoczna jest również w czterech oficjalnych 
językach: hiszpański (castellano), kataloński (catalan), 
galicyjski (gallego) oraz baskijski (euskara). W Hiszpanii 
mieszka 40 milionów ludzi, a każdego roku przybywa tam 
drugie tyle turystów.

Hiszpania  
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co 
warto 
zobaczyć 
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Madryt / León / Toledo / Katalonia / Anda-
luzja. Sewilla / Walencja / San Sebastian / 
Malaga /Lloret de Mar / Santa Susanna / 
Tossa de Mar /
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/ Lloret de Mar / 

/ Santa Susanna / 

/ Tossa de Mar / 



mapa  
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Tak jak zrożnicowany jest krajobraz, tak różno-
rodny jest również klimat. Na południu kraju 
lato jest gorące i słoneczne, a zima łagodna. 
Hiszpania północno-zachodnia to klimat desz-
czowy i wilgotny. W centrum kraju panuje 
klimat kontynentalny, a ponieważ teren ten 
otoczony jest pasmami górskimi, nie docierają 
tu chmury deszczowe, choć zimą zdarzają się 
przymrozki.

Klimat
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Średniomiesięczna temperatura powietrza i wody oraz liczba godzin słonecznych na wybrzeżu Costa Brava

 Średniomiesięczna temperatura powietrza i wody oraz liczba godzin słonecznych na Majorce 

  01

  05

  11

  13
  05

  01

  04

  15

  15
  05-

  06

  17

  26

  21
  09

  06

  15

  26

  21
  10

  02

  06

  12

  13
  06

  02

  04

  15

  14
  07

  07

  20

  29

  24
  10

  07

  18

  29

  24
  12

  03

  08

  16

  13
  06

  03

  05

  16

  14
  07

  08

  20

  29

  25
  09

  08

  18

  29

  25
  11

  04

  10

  19

  15
  07

  04

  07

  19

  15
  08

  09

  18

  27

  24
  07

  09

  16

  27

  24
  08

  11

  09

  14 

  17
  05

  11

  08

  18 

  19
  06

  05

  13

  22

  17
  08

  05

  11

  22

  17
  10

  10

  14

  23

  21
  06

  10

  12

  23

  21
  06

  12

  06

  11

  15
  04

  12

  06

  16

  16
  05

     Temperatura powietrza w dzień (oC)
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     Miesiąc

     Miesiąc

     Temperatura powietrza w nocy (oC)

     Temperatura powietrza w nocy (oC)

     Temperatura wody (oC)

     Temperatura wody (oC)

     Liczba godzin słonecznych (h)

     Liczba godzin słonecznych (h)
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W Hiszpanii zawsze można liczyć na dobrą zabawę. 
Nie ma dnia w kalendarzu, w którym gdzieś w Hisz-
panii nie odbywałaby się właśnie impreza. Miasta 
i wioski bez przerwy organizują święta z różnych 
okazji. Uroczystościom towarzyszą procesje piel-
grzymki, fajerwerki, tańce i przedstawienia ulicz-
ne. Niezliczone fi esty to powód do biesiadowania, 

Fiesta, siesta i mańana
śpiewów i tańców do rana, po których długo się 
odpoczywa. Zabawa zresztą trwa nie tylko w czasie 
fi esty. Od czwartku do niedzieli hiszpańskie bary, 
restauracje i dyskoteki są pełne ludzi. I nikomu się 
nigdzie nie spieszy, bo przecież i tak wszystko można 
zrobic mańana, czyli jutro.
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Kultura jedzenia w Hiszpanii jest odmienna niż 
w Polsce, co wiąże się z południowym trybem życia 
i rytmem dnia, który w dużym stopniu wyznacza 
siesta. Zgodnie z hiszpańskim powiedzeniem „Bar 
jest jak dom“, Hiszpanie po przebudzeniu kierują się 
do baru na swój pierwszy posiłek. Typowe śniadanie 
to słodkie ciastko lub rogalik i obowiązkowa kawa, 
która w Hiszpanii przyrządzana jest znakomicie. 
Pora obiadowa zaczyna się już od 13:00 i trwa do 
końca siesty, czyli do 16:00. W tym czasie większość 
restauracji i barów serwuje tak zwane menu del dia 
- obiad z dwóch dań i deseru do wyboru z winem 
i wodą w cenie. Z kolei kolacje spożywane są później 

niż w Europie Środkowej, bo od 21:00 - kiedy jest już 
chłodniej – i jest to zazwyczaj najobfi tszy posiłek 
dnia. Specjalnością kuchni hiszpańskiej jest: pael-
la – ryż smażony na patelni z kawałkami kurczaka, 
królika i owoców morza, który koniecznie powinien 
być przyprawiony szafranem; tortilla – rodzaj gru-
bego omletu z dodatkiem warzyw, pokrojonych 
w plastry ziemniaków i przypraw. Wreszcie tapas – 
drobna przystawka, porcyjka potrawy lub danie na 
jeden kęs, którym jest wszystko co małe, kolorowe 
i smaczne. 
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Wino
W Hiszpanii zawsze można liczyć na dobrą zabawę. 
Nie ma dnia w kalendarzu, w którym gdzieś w Hisz-
panii nie odbywałaby się właśnie impreza. Miasta 
i wioski bez przerwy organizują święta z różnych 
okazji. Uroczystościom towarzyszą procesje piel-
grzymki, fajerwerki, tańce i przedstawienia ulicz-
ne. Niezliczone fi esty to powód do biesiadowania, 

śpiewów i tańców do rana, po których długo się 
odpoczywa. Zabawa zresztą trwa nie tylko w czasie 
fi esty. Od czwartku do niedzieli hiszpańskie bary, 
restauracje i dyskoteki są pełne ludzi. I nikomu się 
nigdzie nie spieszy, bo przecież i tak wszystko można 
zrobic mańana, czyli jutro.
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Ceny

Orientacyjne ceny wybranych produktów:

  1/2 butelka coca coli      0,62 euro

     PRODUKT      CENA

  bagietka      0,80 euro 

  puszka 0,33 piwa Heineken

 1L soku pomarańczowego Kasfruit

     1,5L wody niegazowanej 

    0,49 euro 

    0,69 euro 

    0,60 euro

Co przywieźć z Hiszpani ?
•   wachlarz – chłodzi i dodaje 
hiszpańskiego „wdzięku“
•   koszulkę klubu sportowego
•   czerwone wino z regionu la RIOJA
•   cava – katalońskie wino musujące
•    oliwki nadziewane anchois
•    ser z mleka owczego
•  chorizo – tradycyjna sucha kiełbasa 
z wieprzowiny

w Hiszpanii



 CZAS PRZEJAZDU: ok. 24 godzin  (od granicy polskiej )  STOLICA: Madryt

 NAPIĘCIE: 220V

 WALUTA: euro

$

 CZAS LOKALNY: czas polski  

PLAŻA:
piaszczysto-kamienista w 
Lloret de Mar, piaszczysta 
w Malgrat de Mar i Santa 
Sussana

RELIGIA DOMINUJĄCA:
katolicyzm
 

NAPIWKI:
Powszechną praktyką stosowaną w 
lokalach i zakładach usługowych w 
Hiszpanii jest wliczenie do rachunku 
dodatku za obsługę, jednak w barach, 
restauracjach, hotelach i taksówkach 
tradycja napiwku przetrwała i mimo, że 
nie jest on obowiązkowy, zwyczajowo 
obliczamy 5-10% wartości rachunku.

 JĘZYK: Hiszpański
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5 powodów, 
dla których warto pojechać 
do Hiszpanii  !
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Fiesta – nieustająca zabawa.

Flamenco – porywające połączenie 
przejmującego śpiewu, niepokoją-
cej muzyki i dynamicznego tańca.

Barcelona – miasto Gaudiego 
i piłki nożnej.

Sangria – orzeźwiająca 
rozkosz w gorący dzień.

Plaże – malownicze wybrzeże 
Costa Brava oblane słońcem. 
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Słowniczek
sí - tak 
no - nie 
gracias - dziękuję 
por favor (prosząc o coś) lub de nada 
no hay de que (nie ma za co) - proszę 
buenos días - dzień dobry 
adiós - do widzenia 
buenas noches - dobry wieczór 
buenas noches - dobranoc 
hola - cześć (nieformalne przywitanie) 
chao - cześć (nieformalne pożegnanie) 
hasta luego - do zobaczenia 
lo siento (przykro mi); perdona; disculpe - przepraszam 
se paga la entrada (dosł. Za wejście się płaci) - płatny 
gratuito / libre - bezpłatny 
abierto - otwarte 
cerrado - zamknięte 
entrada gratuita - wstęp wolny 
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Ulica:  ul. Grunwaldzka 399
Kod pocztowy:  60-173
Miasto:  Poznań
Telefon:  tel./fax. +48 61 66 28 616
Email:  funclub@funclub.pl

www.funclub.pl

Kontakt

Biuro podróży 
Funclub - Poznań




