




● Jest niewielkim miastem o porównywalnej do Lublina liczbie mieszkańców. 
Architektura miasta i duża ilość krętych uliczek sprawia jednak wrażenie prawdziwej 
metropolii. 

● Obecny wygląd miasta ukształtowany został przez kolejno zamieszkujących je: 
rzymian, muzułmanów, żydów oraz chrześcijan. Pozostawili oni różnorodność tradycji 
kulturowych. 

● Córdoba jest jednym z hiszpańskich miast o największej ilości wpisów na listę 
zabytków UNESCO.  

● Zabytki, wąskie uliczki i barwne patia sprawiają, że miasto jest naprawdę piękne. 





śród miejsc, które trzeba zobaczyć można 
wymieniać historyczne centrum miasta, dawny 
meczet, a obecnie katedrę - Mezquitę, most Puente 
Romano czy ogrody Alcazar.  Największe wrażenie na 
odwiedzających Córdobę sprawia jednak aktywne 
życie miasta. 



 

Często organizowane są 
pokazy tańca i koncerty 
flamenco. 

https://www.flaticon.com/download-icon


czasie  świąt ,,Semana Santa” na ulice miasta wyruszają 
procesje upamiętniające Pasję. 

Platformy masywnych figur 
niesione są przez Costaleros 
poruszających się w takt 
żałobnej muzyki. Towarzyszą 
im Nazarenos w 
charakterystycznych, 
szpiczastych kapturach oraz 
Mantaillas – wdowy. 



aj rozpoczyna się od  korowodu 

Batalla de las Flores - podczas 
którego uczestnicy obrzucają się 
kwiatami. 

  



olejnym wydarzeniem jest 

festiwal Cruces de mayo. 
Przepiękne krzyże stworzone z 
kwiatów pojawiają się w całym 
mieście. Przy każdym z nich 
odbywają się fiesty i wszyscy tańczą 
sevillane. 

 



ydarzeniem, ktorego nie można przegapić jest degustacja regionalnego 

wina Montilla-Moriles.  



rzyciągającym turystów wydarzeniem jest konkurs podwórek – 
patios. Pięknie przybrane kwiatami podwórka zapierają dech w 
piersiach. 

 



rzed czerwcowymi egzaminami 

zaczyna się ,,La Feria”. Na uboczu 
Córdoby powstaje małe miasto z 
restauracjami i wesołym 
miasteczkiem tętniące tańcem i 
muzyką. 



 czerwcu miejsce miał festiwal 

Ríomundi. Przez artystów całego 
świata prezentowana była muzyka, 
taniec, sport, potrawy i rzemiosło. 

a tym atrakcje Córdoby się nie 

kończą, kończy się jednak semestr 
letni. 

 



- Erasmus Student Network Córdoba  (ESN Córdoba) 
- Erasmus Family Cordoba 

Aranżują one ciekawe wyjazdy, wydarzenia i imprezy. 
Każdy student z wymiany uzyska w nich potrzebne 
informacje, które pomogą mu zaklimatyzować się w 
mieście, poznać nowych ludzi i ciekawie przeżyć swój 
pobyt. 





ołożenie Córdoby 
umożliwia zwiedzenie 
Andaluzji,  Portugalii 
czy Maroka. 

Sierra de Andújar Sewilla 

Málaga Caminito del rey 



zięki udziałowi 
w programie 
Cónsules de 
Córdoba można 
poznać też okolice 
miasta, typowe dla 
regionu produkty i 
proces ich 
produkcji. 

Puente Genil 
 

Priego de Córdoba 

 





o rabo de torro, czyli ogon byka,  
o torrijas - maczane w mleku chlebki, 

typowe dla semana santa,  
o rosquillas 
o croquietas,  
o flamenquin,  
o salmorejo, gazpacho,  
o typowe hiszpańskie sery,  
o patatas bravas,  
o paella,  
o turrón, 
o caracoles - dla odważnych,  

 

o jamon,  
o świeża oliwa,  
o bakłażany w miodzie,  
o tortilla de patatas,  
o churros z czekoladą lub papas, czyli 

mniejsze churros,  
o świeże owoce morza, których można 

spróbować w restauracjach lub 
wybrać się na pobliski targ,  

o wszystkie rodzaje hiszpańskich 
kanapek,  

o flan, natilla…. 

 

https://www.kisspng.com/png-knife-table-fork-plate-food-plate-2534876/download-png.html




90% dni spędzonych w Córdobie było słonecznych. Błękitne, bezchmurne niebo 
dopisywało nam od samego początku wyjazdu. Typowo dla miejscowego klimatu występują 
tu duże różnice temperatur miedzy dniem, a nocą. Po zmierzchu bywało naprawdę zimno. 
Poczynając od maja w czasie siesty (między 14, a 18) temperatura jest tak wysoka, że 
niemozliwe jest przebywanie na świeżym powietrzu. 



Nasz wydział - ETSIAM (Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agronómica y de 
Montes) znajduje się poza miastem. 
 
Pociągi zapewniają najszybszy dojazd – 
Przejazd trwa 5 minut i jest to koszt 
około 30 euro/miesiąc. Można też 
dojeżdżać autobusami lub wypożyczyć 
rower, którymi dysponuje uczelnia, 
jednak ich ilość jest ograniczona. 
 





ampus 
uczelni jest 
bardzo duży. 
Znajduje się w 
nim wszystko 
co potrzebne 
studentowi. Od 
punktu xero do 
stołówki. 



o Grupy studentów były niewielkie, tak jak sale. Materiały do nauki są 
udostępniane przez wykładowców na platformie moodle. Prowadzący są 
otwarci na wszelkie pytania od studentów i starają się dokładnie wytłumaczyć 
omawiany temat. Zajęcia są prowadzone w języku hiszpańskim. 

o Na większości przedmiotów w ramach seminariów studenci przygotowują 
prezentacje na wybrany temat.  

o W ramach naszych zajęć mieliśmy możliwość zwiedzić firmę tworzącą nowe 
odmiany róż, przyjrzeć się typowym dla regionu uprawom i ich chorobom oraz 
wybrać się na wycieczkę do winnicy.  











Natalia Mirosław 


