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Położona bezpośrednio nad Morzem Śródziemnym Walencja (hiszp. València) jest 

jednym z bardziej różnorodnych hiszpańskich miast. W trakcie naszej wizyty w 

tym mieście możemy natrafić na średniowieczne i gotyckie zabudowania, 

nowoczesne budowle jak kompleks nazywany Miastem Nauki i Sztuki oraz 

dziesiątki budynków wzniesionych w stylu walenckiego modernizmu (hiszp. 

modernisto valenciano). A wszystko to przeplatane jest rosnącymi na każdym 

kroku drzewami pomarańczy, które są jednym z symboli oraz chlubą całego 

regionu.



Walencja jest trzecim największym miastem w Hiszpanii (zaraz po Madrycie oraz Barcelonie) i może 

pochwalić się największym portem kontenerowym na całym Morzu Śródziemnym. W samym centrum 

Walencji trudno jednak odczuć fakt, że jest to miasto portowe. Lepszym określeniem byłaby prostu 

tętniąca życiem metropolia.





Projekt dzięki 
któremu wyjazd 
się odbył



Erasmus+ to unijny program wspierający 

kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w 

Europie.

Ogólnym celem programu Erasmus+ jest 

podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie 

jego europejskiego wymiaru w edukacji poprzez 

rozwijanie współpracy międzynarodowej między 

instytucjami z całej Europy. 



Organizatorzy 

staży



ESMOVIA to hiszpańska firma z siedzibą w Walencji, 

która organizuje szkolenia z mobilności dla 

studentów i nauczycieli z całej Europy. Oferuje 

głównie praktyki szkoleniowe w firmach, a także 

kursy języka hiszpańskiego, seminaria, wizyty 

studyjne i kursy doszkalające, a wszystko to w 

ramach programów europejskich, takich jak 

Erasmus+ i Europejski Fundusz Społeczny.



Organizowane były spotkania 
dzięki którym szybko mogliśmy 
się oswoić z nowym miejscem 





Staże 



W naszym przypadku starze z zawodu architektura 
krajobrazu odbywały się w małej firmie sprzedającej i 
produkującej rośliny ozdobne



Poznawanie uroków walencji
Grupa szkolnych organizatorów starała się by wyjazd nie był tylko 
związany z zawodem ale byśmy zbliżyli się do nowej kultury. Razem z 
firmą esmovia, oprócz zwiedzania samego miasta i ogrodów ,odbyła się
wycieczki  nad jezioro 



Ogrody Turii w Walencji, to 
jedno z ciekawszych 
przekształceń przestrzeni w 
ubiegłym wieku. Powstały w 
osuszonym korycie płynącej 
niegdyś przez środek miasta 
rzeki. Obszar o powierzchni 
około 110 hektarów i 
długości dziewięciu kilometrów 
jest oazą wyłączoną z 
miejskiego gwaru.





Centrum nauki



W ogrodach rozrasta się Miasteczko Sztuki i Nauki stanowiące 
obecnie centrum kulturalne Walencji. Gigantyczny kompleks 
został zaprojektowany przez Santiago Calatravę i Felixa 
Candellę. Większość futurystycznych budowli otwarto pomiędzy 
1998 a 2005 rokiem. Już sama ich architektura stała się celem 
turystyki kulturowe



Ta stara zatoka morska, przekształcona w jezioro słodkowodne, jest jednym z 
najważniejszych terenów podmokłych w Hiszpanii.Naturalna różnorodność
rezerwatu przyrody pozwala na rozwój i obserwowanie ogromnej różnorodności 
flory i fauny przez cały rok





Kilka chwil uwiecznionych z miasta





Dzięki projektowi Erasmus+ i 
zaangażowaniu pań organizatorek 
które na bieżąco kontaktowały się z 
firmą z siedzibą w walencji udało się
wyjechać na staż dzięki któremu 
zdobywaliśmy doświadczenie w 
naszym zawodzie, poznawaliśmy 
nową kulturę, język i przywieźliśmy 
ze sobą worek wspomnień z tej 
podróży.


