
« Б А Р С Е Л О Н А » 
Місто вічно молодих душею людей з гарячим іспанським 
темпераментом. Вона зовсім не схожа на будь-які інші 

міста Європи - яскрава, кольорова, жива, тепла. Барселона 
столиця Каталонії - найбагатшого регіону Іспанії, тут своя 

культура і навіть мова.
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а легендою, засновником
Барселони вважається Гаміль-
кар Барка, батько легендарного
полководця Ганнібала. Хоча
археологи вважають, що на
цьому місці і раніше вже було
поселення, і Барка міг тільки
відновити його, своєрідним
підтвердженням чому служить
ще одна легенда, згідно з якою
саме на цьому місці побудував
своє місто легендарний Геракл.

Напевно, Борсіна (а саме
так спочатку називалося це
місто) так би і залишилася
невеликим селом, якби римля-
ни не завоювали території су-
часної Іспанії. Саме римські
правителі сприяли розвитку
міста, під час їх правління була
побудована міська стіна, а
також у досить оригінальний
спосіб розбиті міські вулиці -
вони тягнуться від моря до гір
перпендикулярно.

Римляни перетворили
Барселону в досить жвавий

порт, що призвело до стрімкого
зростання добробуту міста.

З приходом на землі
Іберійського півострова гер-
манського племені вестготів
530-х роках нашої ери, Борсіна
була перейменована на їх лад в
Барселону і навіть стала
столицею - правда, всього на
пару десятків років. Потім
місто захопили араби, прак-
тично зруйнувавши його. Їх
панування тривало протягом
майже ста років, але вони в
підсумку так і не змогли
встояти перед військом
Людовика Благочестивого.

До 878 року місто нарешті
знаходить свободу. Саме в цей
період Барселона максимально
розширила межі свого
володіння і пережила часи
найбільшого світанку, будучи
одним з найбільш значущих
графств у всьому Старому
Світі.
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ТОП-місць обов'язкових до відвідування
Храм Саграда Фамілія

(Храм Святого Сімейства) -
найбільший католицький собор в
світі, наймаштабніша робота
Гауді, яку архітектор так і не
встиг закінчити до своєї смерті
(будівництво Собору триватиме
до 2030 року). Відповідно до
проектів Собор складатиметься з
трьох фасадів, які символізують
Різдво, Славу і Страсті Христові.

Парк Гуеля - популярне
місце прогулянок всіх туристів і
жителів Барселони, з якого
відкривається чудовий вид на
місто. Парк славиться своїми
казковими будинками, незви-
чайними фонтанами, сходами
цікавої форми, яскравими
квітами і багатою мозаїкою. На
території парку знаходиться
будинок музей Гауді.
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За матеріалами:
https://tonkosti.ru/История_Барселоны

https://www.moyaeuropa.com.ua/spain/barselona/

Гора Тібідабо - найвища 
точка Барселони. На висоті 
500 метрів над рівнем моря 
знаходиться Храм Святого 
Серця зі статуєю Ісуса, який
обіймає весь світ, найстарі-
ший в Іспанії парк атракціонів
і Музей механичної іграшки, 
Ботанічний сад.

Ла Рамбла - найбільша
пішохідна вулиця Барселони, яка
знаходиться в самому центрі
Старого міста. Туристів тут
завжди супроводжують вуличні
театральні вистави, виступи
музикантів і мімів, художники.

Готичний квартал -
історичне серце Барселони. У
центрі кварталу знаходиться
старовинний Кафедральний
Собор, будівництво якого
почалося в 13 столітті. Тут також
знаходяться Королівська площа і
Великий Королівський Палац,
Ратуша.
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