
Испания

КУЛТУРА, ИСТОРИЯ, НАСЛЕДСТВО



Испанска загадка..
Испания е една от страните, които спокойно можем да използваме като синоним на
веселието, празненствата и неспирните забавления. Със своите над 43 ежегодни
фестивала, държавата радва както местните си жители, така и редица чуждестранни
туристи, стичащи се от всички краища на света, за да усетят какво е чувството, което стои
зад популярната испанска фиеста.

За да се потопите във вихъра на тези незабравими празненства, ще ви представя най-
известните испански фестивали, които наистина си заслужава да бъдат посетени!

С вкусна кухня, известни музеи, забележителна архитектура, национална
любов към изкуството и много известни и уникални фестивали, Испания е 
буквално културен рай ...

https://loyal-travel.com/pochivki/ispaniia-22?utm_source=ltblog&utm_campaign=pochivki-ispania&utm_medium=article-link


ИСПАНСКИТЕ ФЕСТИВАЛИ..
Традиционното празненство на градчето Лекеитио – „Антзар егуна“ или „Денят на гъската’’



ИСПАНСКИТЕ ФЕСТИВАЛИ..
Друго нетипично шествие е прескачането на новородени бебета в Кастрийо де Мурсия, в близост до 
Бургос.



ИСПАНСКИТЕ ФЕСТИВАЛИ..
„Лас Фалас“                                                                              „Ферия де Абрил“



ИСПАНСКИТЕ ФЕСТИВАЛИ..
Сан Фермин – един от най-известните испански фестивали, събиращ над 1 милион туристи;

Наименованието на 10-дневния празник идва от покровителя на града Сан Фермин, който успява да
спаси местните от надвисналата епидемия на чума.

В центъра на събитието застава популярното състезание с бикове, разливането на литри вино, пеене,
организиране на зрелищни спектакли и карнавали с маски;



ИСПАНСКИТЕ ФЕСТИВАЛИ..
„Ла Томатина“ – провежда се през август, в близост до гр.Валенсия. През годините фестивалът успява 
да се превърне в най-голямата битка с храна в света.



ИСПАНСКИТЕ ТРАДИЦИИ..
Особеното местоположение на територията на Испания означава, че
испанците имат европейско, африканско и средиземноморско влияние.
Следователно техните обичаи са доста различни от тези на всяка
друга част на Запада.

За разлика от много други страни, в Испания коледните и новогодишните
празници далеч не са толкова комерсиализирани. За тях Рождество е дълбоко
религиозен празник, който събира цялото семейство. Освен зелените
дръвчета, венци и гирлянди, в домовете можете да видите множество украси,
описващи сцена от раждането на Христос.

Коледните дни започват от 8 декември с честването на деня на непорочното
зачатие. На бъдни вечер семействата поставят свещи или малки лампи на
своите прозорци, вярвайки, че светлината ще насочи детето на Христос към
всеки дом. Късно вечерта на „Ноче буена“ се сервират морски дарове и нуга
бонбони.



ИСПАНСКИТЕ ТРАДИЦИИ..
Siesta

Ако в света има известна испанска дума, то несъмнено е следобедна почивка! Това е навик 
да спят от един до цели три часа през най-горещата част от деня, особено през лятото.



ИСПАНСКИТЕ ТРАДИЦИИ..
Фламенко

Заедно с биковете, паелята и сиестата, една от най-известните традиции на Испания е фламенко.
Това е стил на музиката и танците, възникнал в Андалусия през осемнадесети век, считан за
Нематериално културно наследство на човечеството от ЮНЕСКО.

Фламенко включва елементи като традиционни костюми, напълно диференциран музикален стил и
танцови техники, като работа на краката, която привлича вниманието на хора от цял свят. Така
например в страни като Япония този музикален стил е изключително популярен.



ИСПАНСКИТЕ ТРАДИЦИИ..
Reyes Magos

Нощта на 5-ти до 6-ти януари, една от най-обичаните традиции в Испания, се извършва от малките:
празника на маговете. През тази нощ пристигането на тримата мъдреци от Изтока в Витлеем се празнува
с подаръци за детето Исус, записано в Библията..

За отбелязване на това събитие се провеждат дейности като традиционния кавалкада на царете roscón,
и подаръци са направени в стила на това, което се случва в Бъдни вечер в много други страни по света.



ИСПАНСКИТЕ ТРАДИЦИИ..
Страстна седмица

Въпреки че не е изключителна традиция на Испания, испанската страстна седмица е сред
най-важните в света. Това е религиозен фестивал, целящ да отбележи страстта, смъртта и
възкресението на Христос.



ИСПАНСКИТЕ ТРАДИЦИИ..
Спорт

И накрая, но не и последна като пример е една от най-известните традиции на Испания, която ни доведе до
света, е практиката на всички видове спорт. Много спортисти с испански произход достигнаха върха в
съответните дисциплини, което ни даде голямо признание.

Така например футболни отбори като Реал Мадрид или Барселона, тенисисти като Рафаел Надал,
баскетболисти като Пау и Марк Газол или състезатели като Фернандо Алонсо са получили всякакви награди по
време на професионалната си кариера. Спортът, както практиката, така и тяхното гледане, са част от испанската
култура.



Ах, тази гореща Испания!...


