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Hiszpania
• Pomimo iż Hiszpania oferuje 

znakomite smaki kuchni 
regionalnej, wspaniałe budowle 
oraz niezwykły klimat. Mimo 
wszystko posiada  również zaplecze 
sportowe godne podziwu w postaci 
niezwykłych stadionów jaki i 
wspaniałych sportowców znanych 
na arenie międzynarodowej.

Projekt: "Z ukończonym stażem w lepszą przyszłość” o numerze POWERVET- 2019-1-
PL01-KA102-062586 w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna 

uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego realizowanego ze środków 
PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe



Camp Nou

• Hiszpański stadion 
ulokowany w Barcelonie. 
Na jego terenie rozgrywane 
są mecze przez zespół FC 
Barcelona. Trybuny 
mieszczą   99 354 osób, jest 
to największy stadion w 
Europie oraz jeden z 
największych na świecie.



Santiago Bernabéu

• Stadion w stolicy 
Hiszpanii, jest 
macierzystym stadionem 
zespołu Real Madryt. 
Jest w stanie pomieścić 
81 044 osób. Został 
oddany do użytku 14 
grudnia 1947.



Wanda Metropolitano

Ulokowany w Madrycie stadion
na którym Atlético 
Madryt rozgrywa mecze
domowe od sezonu 2017/18.



La Cartuja

Wielofunkcyjny stadion w 
Sewilli, stolicy Andaluzji o 
pojemności 57 619 osób.



Lluís Companys

• Wielofunkcyjny, głównie 
lekkoatletyczny stadion w 
Barcelonie. 

Wybudowany w latach 1927-1929, 
gruntownie przebudowany w 1989 i 
wyremontowany w 2010. Główna 
arena Letnich Igrzysk Olimpijskich 
w 1992 oraz Letnich Igrzysk 
Paraolimpijskich w 1992 - miejsce 
ceremonii otwarcia i zamknięcia 
obydwu imprez, a także konkurencji 
lekkoatletycznych (ówczesna 
pojemność trybun to 67 007 miejsc).



Gwiazdy sportu 

Rafael Nadal

Fernando Alonso
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Sergio Busquets



Rafael Nadal 

• Hiszpański tenisista, 
aktualnie (według stanu 
na 23 listopada 2020) 
drugi w rankingu ATP 
World Tour, uważany za 
jednego z 
najwybitniejszych 
zawodników w historii 
dyscypliny.



Fernando Alonso

• Hiszpański kierowca wyścigowy, 
dwukrotny mistrz świata Formuły 1 z 
lat 2005–2006 i trzykrotny wicemistrz 
świata Formuły 1 
z 2010, 2012 2013 roku oraz drugi 
wicemistrz w sezonie 2007. W latach 
2010–2014 kierowca wyścigowy 
zespołu Scuderia Ferrari w Formule 1. 
W latach 2015–2018 roku ponownie 
kierowca zespołu McLaren. 
Dwukrotny zwycięzca 24-godzinnego 
wyścigu Le Mans 2018, 2019.



Alberto Contador

• Hiszpański kolarz szosowy, 
zawodnik profesjonalnej 
drużyny UCI 
WorldTeams Trek-Segafredo. 
Jeden z siedmiu kolarzy w 
historii którzy wygrali trzy 
Wielkie Toury, czyli Tour de 
France, Giro 
d’Italia oraz Vuelta a España.



Miguel 
Indurain

Hiszpański kolarz szosowy, 
mistrz olimpijski oraz

czterokrotny medalista
mistrzostw świata.



Carles Puyol

• Hiszpański piłkarz, repr
ezentant Hiszpanii –
kapitan klubu FC 
Barcelony grający na 
pozycji środkowego lub 
bocznego obrońcy.



Sergio Busquets



Podsumowanie 

• Przygotowując prezentacje 
dowiedziałem się wielu ciekawych 
informacji, jestem pod wrażeniem 
sukcesów osiągniętych przez naród 
hiszpański na tle sportowym. 
Bardzo chciałbym ujrzeć te 
stadiony na żywo i odczuć emocje 
które są tam wyzwalane podczas 
rozgrywek.
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