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Програма Еразъм+

Асоциация Mundus е организация, предоставяща възможности

за мобилност и професионална практика, предлага европейски
обмен, културно многообразие, развитие и растеж чрез
неформално образование. Общата цел на Асоциация „Мундус“ е да
насърчава поколенията, междукултурни и социални проекти с

бенефициенти младежи от страните членки на Европейския

съюз.



Цели на Еразъм+

Еразъм+ е програма на ЕС, която продължава до 2020
година. Тя предлага подкрепа в образованието и
обучението на различни възрастови групи. В нея са
включени седем предишни европейски програми.



Организации

Програмата Еразъм+ предлага възможности за
ученици, студенти и обучаващи се, като им помага
да се развиват и усъвършенстват и да се включат в
различни организации и институции.



Услуги

Еразъм+ предлага възможности за развитие в различни
сфери – образователни, изследователски и частни
инициативи.



Сарагоса

Сарагоса е град със силно изразен испански дух, столица на
автономната област Арагон, намираща се между Барселона и Мадрид.
Населението на града е близо 700 000 души, което го прави 5-ти по
големина в страната.

Историята на града започва преди около цели 2000 години. Районът
около Сарагоса е бил обитаван от древни племена, в последствие

превърнат в част от Римската империя, а по-късно е превзет и от араби.



Символи на града

В продължение на близо 100 000 години територията на града е била
независима мюсюлманска държава. Днес градът е дом на едни от най-
добрите мавритански архитектури извън Андалусия. Кръстопът на
различни цивилизации с уникална атмосфера, заслепяваща архитектура в
различни стилове и вкусни ястия.



Дворецът Аляферия

Дворецът Аляферия (на испански: Palacio de la Aljaferia) е укрепен
средновековен ислямски дворец, построен през втората половина на
XI в.



Базиликата Дева Мария

Базиликата Девата от Пилар е най-популярната
забележителност в Сарагоса. Това е римокатолическа църква от
XVII век.



Площад Дева Мария от Пилар

Площад Дева Мария от Пилар (на испански: Plaza del Nuestra Senorita del Pilar
или просто Plaza del Pilar) е едно от най-популярните места в Сарагоса и

притегателна точка. Там се намира едноименната базилика, известна още като

„El salon de la ciudad” (залата на града), тъй като там се провеждат много
обществени сбирки, в съседство с „Plaza de las Catedrales” (Площада на
катедралите).



Пуенте де Пиедра

Пуенте де Пиедра е мост пресичащ река Ебро в Сарагоса,

построен през 1401 година и унищожен през 1643 от голям
потоп, реконструиран през 1659 година от архитект Фелипе де
Бусиняк.



Лъвовете по стълбовете

Пуенте де Пиедре е наричан още „Мостът на лъвовете“ заради
стълбовете, които са символ на града и поставените лъвове върху тях.

Мостът е една от най-старите забележителности в града и е с голямо
значение за икономическото развитие на Сарагоса.


