SIEDEM CUDÓW PORTUGALII
7 lipca 2007 roku ogłoszona została lista Siedmiu Nowych Cudów
portugalskiej turystyki. Wybrane przez obywateli kraju kulturalne
atrakcje Portugalii przedstawia Państwu zespół Tourism-Review.pl.

Zamek w Guimaraes (Guimaraes, Braga)
Średniowieczny pałac z X wieku
Powszechnie, zamek uważany jest za symbol narodowy Portugalii. Jego budowa ukończona została w
roku 968, kiedy to hrabina Galicji potrzebowała fortecy ochronnej przed atakami Wikingów i
Maurów. Następnie w XI wieku, Afonso Henriques – pierwszy król Portugalii nakazał rozbudować
zamek, tak by był większy i bardziej solidny. Z kolei w 1910 r. uznano go za zabytek narodowy.

Zamek Obidos (Obidos, Leiria)
XII-wieczny zamek otoczony wysokimi murami
Usytuowany w Obidos zamek wybudowany został w roku 1195, a obecnie pełni funkcję zabytkowego
hotelu – Pousada. Zarówno sam zamek, jak i całe miasto są przykładem świetnie zachowanej
architektury średniowiecza i cieszą się ogromną popularnością wśród turystów. Warto również
zaznaczyć, że każdego roku w lipcu, na terenie zamku odbywa się tradycyjny Medieval Market, który
pozwala na chwilowy powrót do czasów średniowiecznej Europy.

Klasztor Batalha (Batalha, Leiria)
Niezwykły gotycki klasztor i pomnik światowego dziedzictwa
Ten klasyczny klasztor Dominikanów jest nie tylko bogatym dziedzictwem artystycznym Portugalii,
ale także świetnie obrazuje historię kraju. Założony został w 1385 roku, jednak ukończony dopiero
dwa wieku później. Wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO klasztor jest idealnym
przykładem późnego gotyku w Portugalii.

Klasztor Jerónimos (Santa Maria De Belem, Lizbona)
Imponujący klasztor i jeden z najczęściej odwiedzanych zabytków Lizbony
Klasztor na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO znajduje się od 1983 roku i jest jednym z
najbardziej znanych zabytków stylu manuelińskiego w Lizbonie. Obiekt założony został w 1502 roku i
jest symbolem portugalskiego „Wieku Odkryć”. Obecnie jest to jeden z najpiękniejszych kościołów
klasztornych w Europie oraz jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w całej Portugalii.
Jednak co ciekawe, jeszcze nieco ponad 500 lat temu była to skromna kaplica, w której modlili się
przejeżdżający przez port marynarze. Dopiero król Manuel przekształcił go w tak okazały obiekt.

Klasztor Alcobaca (Alcobaca, Leria)
Największy portugalski kościół, założony w 1178 roku
Klasztor widnieje na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO i jest pierwszą oraz największą gotycka
budowlą w Portugalii. Zachwycająca jest przede wszystkim ogromna przestrzeń jego wnętrza, która
jest pozbawiona wszelkich ornamentów. Obiekt zbudowany został w XII wieku za czasów panowania
króla Afonso Henriques’a i przez długi czas był najważniejszym klasztorem w Portugalii. Na terenie
klasztoru znajduje się grobowiec króla Pedro i jego kochanki Ines de Castro.

Pałac Narodowy Pena (Sintra, Lizbona)
Najbardziej znany zabytek Sintra
Jeden z najlepszych przykładów XIX-wiecznego romantyzmu w Portugalii, który znajduje się na
szczycie wzgórza Monte da Pena w pobliżu miasteczka Sintra. Pałac zbudowany został na miejscu
starego klasztoru zakonu św. Jerome i w całości znajduje się na skale. Zamek znajduje się na liście
Światowego Dziedzictwa UNESCO i jest miejscem odbywania się wielu uroczystości państwowych.
Jeśli zaś chodzi o architekturę to pałac stanowi szeroką gamę stylów charakterystycznych dla okresu
romantyzmu.

Wieża Belem (Santa Maria De Belem, Lizbona)
Majestatyczny symbol Lizbony
Wieża obronna nad brzegiem rzeki Tag w Lizbonie, podobnie jak pobliski klasztor Hieronimitów, od
1983 roku widnieje na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wieża zbudowana została w okresie
między 1514, a 1521 rokiem przez Francisco de Arrudę na zlecenie króla Jana II. Budowla miała być
częścią systemu obronnego u ujścia rzeki, natomiast dzięki swojemu czterokątnemu kształtowi,
przypomina średniowieczny zamek.
Dostarczone przez Tourism Review.pl, dostawcy aktualności turystycznych dla światowej
społeczności związanej z branżą turystyczną. Odwiedź www.tourism-review.pl
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