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ΙΣΠΑΝΙΑ
+ Ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα 

της Ισπανίας είναι η Σαγράδα Φαμίλια 

. Η Σαγράδα Φαμίλια είναι μεγάλη

ρωμαιοκαθολική εκκλησία στη

Βαρκελώνη της Ισπανίας, σχεδιασμένη

από τον αρχιτέκτονα Αντόνι

Γκαουντί. Στις 19 Μαρτίου 1882, 

ξεκίνησε η κατασκευή της και τον

Νοέμβριο του 2010 εγκαινιάστηκε.



ΙΤΑΛΙΑ

+ Το Κολοσσαίο, ένα από τα πιο εντυπωσιακά

κτίρια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ένα 

από τα σημαντικότερα αξιοθέατα σήμερα στην

Ρώμη. Το Αμφιθέατρο βρίσκεται στην ΝΑ. 

πλευρά της Ρωμαϊκής Αγοράς (Forum 

Romanum).

+ Το Κολοσσαίο άρχισε να κατασκευάζεται στην

εποχή του Βεσπασιανού το 72 μ.Χ., συνεχίστηκε

την εποχή του Τίτου και ολοκληρώθηκε όταν 

ήταν Αυτοκράτορας ο Δομιτιανός 80 μ.Χ. 

Ονομαζόταν αμφιθέατρο των Φλαβίων, από το

όνομα της δυναστείας των Αυτοκρατόρων που

το έκτισαν.

+ Για να κατασκευαστεί, εργάστηκαν χιλιάδες

Ιουδαίοι αιχμάλωτοι που είχαν συλληφθεί από 

τον Τίτο μετά την καταστροφή των

Ιεροσολύμων.



ΕΛΛΑΔΑ
+ Ο Παρθενώνας είναι ναός ο οποίος

κατασκευάστηκε προς τιμήν της θεάς

Αθηνάς, προστάτιδας της πόλης της

Αθήνας. Κατασκευάστηκε από 

διάσημους γλύπτες και 

αρχιτέκτονες. Οι αρχιτέκτονες του

Παρθενώνα ήταν ο Ικτίνος και ο 

Καλλικράτης. Αργότερα μετατράπηκε

σε χριστιανική εκκλησία, και μετά

την Ελληνική Επανάσταση

χαρακτηρίστηκε ως αρχαιολογικός

χώρος.



ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

+ Μπιγκ Μπεν λέγεται η μεγάλη

καμπάνα και το ρολόι στο βόρειο

άκρο των ανακτόρων του

Ουεστμίνστερ στο Λονδίνο. Είναι το

μεγαλύτερο τεσσάρων όψεων ρολόι

με καμπάνες και ο πύργος του

ρολογιού είναι ο τρίτος ψηλότερος

στον κόσμο. Η κατασκευή του πύργου

ολοκληρώθηκε στις 10 Απριλίου 1858. 

Ο πύργος του ρολογιού έχει γίνει ένα 

από τα πιο γνωστά σύμβολα τόσο του

Λονδίνου όσο και της Αγγλίας.



ΓΑΛΛΙΑ

+ Ίσως ένα από τα δημοφιλέστερα 

αξιοθέατα του κόσμου, ο Πύργος του Άιφελ, 

κατασκευάστηκε μεταξύ 1887 και 1889, με 

αφορμή την εκατονταετή επέτειο της 

Γαλλικής Επανάστασης. 300 εργάτες και 300 

εκατομμύρια επισκέπτες μέχρι σήμερα, 

έχτισαν την φήμη του πύργου πιο ψηλά και 

από τα 324 μέτρα της κορυφής του.



Και κάποια αλλα αξιοθεατα

Σάλτσμπουργκ Αυστρία

Βράχος Preikestolen Νορβηγία

Laukkuluspa Σουηδία

Γέφυρα του Μόσταρ Βοσνία

Glacier Express Ελβετία

Blue Lagoon Ισλανδία

Sintra Πορτογαλία

Λάιντεν Ολλανδία

Λίμνες Plitvice Κροατία
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