Hiszpania – zakątek warty zwiedzenia
Hiszpania położona jest w Europie Południowej, na półwyspie Iberyjskim, leżącym nad Oceanem Atlantyckim i Morzem Śródziemnym. Hiszpania zajmuje około 85 % powierzchni półwyspu. Do kraju należą także: Baleary i Wyspy Kanaryjskie oraz miasta w Afryce Północnej - Ceuta i Melilla. Ustrój Hiszpanii to monarchia konstytucyjna. Obecnie panującym jest król Juan Carlos. Język hiszpański jest obowiązującym językiem urzędowym. Madryt jest stolicą Hiszpanii. Obowiązująca walutą od dnia 1 marca 2002 roku zostało euro. W godzinach od 14 do 17, ze względu na sjestę, muzea, sklepy i inne instytucje są zamknięte. Za najlepsze pory roku do wyjazdu do Hiszpanii należą lato i jesień. Na całym wybrzeżu śródziemnomorskim przez cały Roj jest ciepło, a do Andaluzji jechać można nawet w grudniu. Z kolei wybrzeże Atlantyku odznacza się klimatem morskim, z wilgotnym i krótkim latem. Lata w centralnej części Hiszpanii są upalne, zimy natomiast wietrzne i mroźne.
W Hiszpanii można spędzić urlop w wielu atrakcyjnych i często odwiedzanych miejscach, np. na wybrzeżu Costa Brava i Dorada lub na Costa del Sol. Oprócz wspaniałych wybrzeży, czas wolny można spędzić na wyspach. Godne uwagi są Baleary, Majorka, Ibiza  i Wyspy Kanaryjskie. Kąpielom słonecznym sprzyjają szeroki i piaszczyste plaże, położone malowniczo w zatoczkach. Mnogość atrakcji, zróżnicowane formy wypoczynku, sporty wodne należą do zalet miejscowości, gdzie warto każdego zaprosić. Skorzystać można ze specjałów hiszpańskiej kuchni czy to w barach czy restauracjach. Dyskoteki i kluby nocne oferują bogatą ofertę rozrywek i zabaw.
Majorka, to wyspa którą szczególnie należy odwiedzić. Wchodzi ona w skład Archipelagu Balearów. Położona w basenie Morza Śródziemnego. Jest ona wymarzonym miejscem dla udanego wypoczynku i jedną z najbardziej ulubionych wśród urlopowiczów wysp. Istnieje tu wiele form spędzenia czasu wolnego, oprócz ciągnących się piaszczystych plaż czy pięknym, błękitnym morzem. Są tu dyskoteki, kawiarnie i bary. Spokoju można zaznać w zacisznych zatokach a lubiący "dobra kuchnię" mogą mieś okazję odkryć tajemnice egzotycznej kuchni. Świetnie zarządzana i dobrze rozwinięta baza turystyczna pozwala na aktywny wypoczynek. Szlaki wędrowne oprowadzą nas do miejsc pokazujących drugie oblicze wyspy: góry, położone w nich wioski czy stare klasztory.
Osoby które wyjeżdżają w lecie na Majorkę, mogą skorzystać z propozycji wycieczek:
> Wycieczka po Majorce - to niezapomniana podróż i przygoda, dzięki której można odkryć najpiękniejsze oblicze wyspy. Podróż rozpoczyna się w Palmie, skąd starym, zabytkowym pociągiem dojeżdża się do Soller. W trakcie jazdy podziwiać można piękno krajobrazu wyspy. Z Port de Soller płynie się statkiem do małej miejscowości Sa Calobra, podziwiając klifowe, skaliste wybrzeża, urozmaicone latarniami morskimi. W SA Calobra istnieje możliwość zwiedzenia kanionu Torrent de Pareis lub wykąpania się w morzu. Droga powrotna wiedzie przez malownicze góry Sierra de Tramuntana.
> Wycieczka panoramiczna - to podróż śladami historii, wiodąca przez piękne miasta i pełne tradycji hiszpańskie wioski. Zwiedzić można m.in. zagubione wśród gór miasteczko Valldemossa, pełne zieleni, wąskich uliczek i urokliwych domów oraz dominującym w krajobrazie klasztorem La Cartuja. To właśnie tu niegdyś schroniła się słynna para: Fryderyk Chopin i George Sand. W Sineu, pełnym zabytków, można dokonać zakupów na typowo majorkańskim targu. W Manacor spróbować można miejscowych likierów. Trasa wycieczki obejmuje również zwiedzanie fabryki produkującej sztuczne perły. Warte zwiedzenia Są także jaskinie.
Zwiedzając Hiszpanie nie można ominąć słynnego Costa Brava, położonej w północno - wschodniej Hiszpanii. To dzikie, skalne wybrzeże pełne zatoczek wybrzeże ciągnie się ba długości prawie 168 km, od miejscowości Blanes do granicy francuskiej. Wszystkie miejscowości na tym wybrzeżu są do siebie podobne, ze względu na to że powstały w jednakowym czasie i z przeznaczeniem dla potrzeb turystów. Wyjątkiem jest Tossa de Mar. Charakterystyczną miejscowością dla Costa Brava jest Floret de Mar, chętnie odwiedzane przez polskich, czeskich i niemieckich turystów. Costa Brava jest obszarem turystycznym bardzo nastawionym na zagranicznego turystę, dlatego też w porównaniu do innych miejsc Hiszpanii, szczególnie dużo jest tu hoteli, restauracji i barów. Będąc na Costa Brava, należy wiedzieć że znajduje się tu wiele symboli narodowych związanych z Katalonią. W zasadzie każdy mieszkaniec tej części Francji mówi że mieszka w Katalonii a nie w Hiszpanii.

