
 مهمترین و ااسپانی شهر ترینپرجمعیت مادرید از پس و کاتالونیا خودمختار بخش شهر ترینپرجمعیت و پایتخت بارسلون

 شهری منطقه و مربع کیلومتر ۱۰۱٫۴ وسعت به ایمنطقه در ۱٫۱۲۱٫۷۳۵ بارسلون شهر جمعیت. است کشور این بندر

 در مجموعا   .است نفر ۴٫۲۰۰٫۰۰۰ از بیش[ ۲]کیلومترمربع ۳۰۳ وسعت به ایمنطقه در حومه احتساب بدون بارسلون

 هایتانشهرس و هاشهرداری اصلی بخش شهر این همچنین. کنندمی زندگی بارسلونا شهری ناحیه در نفر میلیون پنج حدود

 اتحادیه پرجمعیت شهر ششمین بارسلون. سازندمی ۳٫۲۱۳٫۰۵۱ جمعیت با را بارسلونا ریشه منطقه که جواریست هم

 .است مدیترانه دریای کنار در اروپا شهر کالن ترینبزرگ واروپا

 کی گردشگری و آموزش المللی،بین بازرگانی هنر، سرگرمی، رسانه، تجارت، مالی، امور در اهمیت لحاظ به بارسلون

 المللیبین فرودگاه همچنین باشد،می مدیترانه دریای در اروپا بنادر ترینمهم از یکی بارسلونا بندر .است جهانی شهر

 بزرگراهی شبکه یک دارای بارسلون شهر .است کرده جاجابه را مسافر میلیون ۲۵ از بیش ۲۰۰۲ سال در بارسلونا

 و جهان شهر امین۱۲ بارسلون. کندمی متصل پرتغال بعد و فرانسه به را اسپانیا که هست نیز السیرسریع قطار و گسترده

 جذب خود به را توریست میلیون ۷ حدود در سالیانه شهر این است، سال در بازدیدکننده شمار لحاظ به اروپا شهر امین۴

 بین 2thinknow تحقیق طبق همچنیناست، جهان در زندگی قابل شهر امین۱۵ شهر این مونوکل مجله از نقل به.کندمی

 ناخالص تولید یورو بیلیون ۱۵۵ با بارسلون.داراست را ام۱۳ جایگاه بارسلونا نوآوری، زمینه در جهان هایشهرهای

 .است جهان شهر امین۳۷ و اروپا اتحادیه ثروتمند شهر امین۴ داخلی

 آراگون اهیپادش به پیوستن از پس. گشت بارسلون هایکنت پایتخت بعدها و شد تأسیس رومی شهر یک عنوان به بارسلون

 امروزه. گرفت قرار تصرف مورد بارها خود تاریخ طول در شهر این. بود آراگون امپراتوری مهم شهرهای از یکی

 نیغ فرهنگی میراث از و گشته بدل گردشگران اصلی مقصدهای از یکی به و فرهنگی مهم مراکز از یکی بارسلون

 هک مونتانر ایدومانچه لوییز و گائودی آنتونیو چون معمارانی بناهای سبب به شهر این دیگر سوی از. است برخوردار

 دریای کشورهای اتحادیه اصلی مقر بارسلون همچنین. دارد شهرت اندشده انتخاب یونسکو جهانی میراث عنوان به

 .باشدمی نیز مدیترانه

 این در نیز کشور عالی دیوان و کاتالونیا پارلمان است، کاتالونیا دولت اصلی مقر کاتالونیا، پایتخت عنوان به بارسلون

  .است کومارکا بارسلونس و بارسلونا استان مرکز بارسلون. دارند قرار شهر

 بناهایی ۲۰ قرن اویل و ۱۲ قرن در شده ایجاد تغییرات برخی وجود با که است بارسلون قدیم شهر مرکز گوتیک باری

 هایسال بین که کاتاالن مدرنیزمه معماری. دارد وجود آن در هنوز هارومی به متعلق ترقدیمی تعدادی و وسطی قرون از

 یراثم فهرست در بناها این از توجهی قابل شمار و است بارسلون در مهمی بسیار میراث یافته، گسترش ۱۲۷۰ و ۱۳۳۷

 یافت، توانمی را هاآن شهر سرتاسر در که گائودی آنتونیو معماری کارهای میان این در. اندرسیده ثبت به یونسکو جهانی

 ساخت دست در ۱۳۳۲ سال از که است فامیلیا ساگرادا ناتمام کلیسای او کار ترینمعروف و بنا بهترین. است توجه قابل

 است شده برآورد ۲۰۲۱ بنا این ساخت پایان زمان شود،می تأمین شخصی هایکمک از آن هایهزینه و بوده

 هک است بوده کنجکاوی و ماجراجو افراد میل باب همواره کروز کشتی با بویژه دریایی تورهای و سفر دریانوردی،

( Cruise ship) کروز کشتی به موسوم شناوری مجلل هایجزیره که زمانی از. هستند جدید هایتجربه بدنبال همیشه

 عالقمند سلوک تفریحات به که است شده تبدیل هاییتوریست اول انتخاب به دریایی سفرهای اند،کرده فعالیت به شروع

 در. گرددمی باز انگلستان کشور در 2222 سال در پیش قرن دو به کروز کشتی هایکمپانی کار به آغاز تاریخچه. هستند

 کمپانی اولین. دادمی انجام را پستی کارهای بیشتر که کرد کار به آغاز ایبریا و انگلستان بین رانیکشتی خط اولین سال این

 تبلیغات که بود 2211 سال در P&O شرکت کرد کار به آغاز و ریزیبرنامه مسافرین جابجایی جهت که کروز کشتی

 و مالتا جزیره یونان، مقاصد به انگلستان هامپتون ساوت بندر از کروز کشتی با دریایی تورهای روی بر را خود

 .بود کرده متمرکز الطارقجبل


