На що подивитися в Оренсе.
Оренсе розташоване на півдні Галісії, багатій природними ресурсами долині оточеній
гірськими хребтами. Через нього протікає одна з найбільших річок Галісії - річка Міньо,
яка розділяє його на дві частини.
Далі ми вас ознайомимо з переліком місць, які обов'язково потрібно відвідати в Оренсе.
Майте на увазі, що для цього вам знадобиться щонайменше один день.
Оренсе з усіма його історичними і архітектурними пам'ятками дивує і закохує кожного
туриста, і ви будете приємно здивовані , побачивши тут набагато більше ніж ви очікували.

1. Собор Святого Мартінньо (La catedral de San Martiño)
Це одна із головних культурних пам'яток Оренсе. Собор Святого Мартінньо розташований
в історичному центрі міста, засіяного безкінечними лабіринтами вузьких вулиць, на яких
ви станете свідками
величезної спадщини, яка дісталась цьому місту. Тут на його вулицях вашу увагу неодмінно
приверне цей собор, який виділяється своєю красою, величністю та історією.

2. Лас Бургас (Las Burgas)
Розвиток міста Оренсе тісно пов'язаний з розвитком термальних вод, які і на сьогоднішній
день є його візитною карткою. Цілющі властивості гарячих вод відомі ще з давніх давен.
Давайте поближче познайомимося з Лас Бургас. Вони розділяються на дві зони. Стара їх
частина - Ла де Арріва, джерело 17 століття виконане у народному стилі і Бурга де Авахо,
виконане у неокласичному стилі, з якого поступає вода 60 - 65 градусів за Цельсієм.

3. Римський міст(El puente Romano de Ourense)
Римський міст також відомий як "старий міст". Цей монумент у свій час був архітектурним
та інженерним дивом,
збудований у першому столітті нашої ери (більша його частина була відреставрована у
тринадцятому столітті). У 1961 році його декларували національним історичним
пам'ятником.

4. Старе місто (El casco Vello)
Це місце в якому потрібно заблукати, щоб відкрити красу та історію його споруд і вулиць
часів середньовіччя.

5. Головна площа (La plaza Mayor)
Блукаючи вуличками старого міста ви неодмінно натрапите на центральну площу Оренсе,
на якій розташована мерія міста.

6. Парк Сан Лазаро (Parque de San Lázaro)
Один із центральних парків міста. Місце зустрічі його жителів.

5 місць які варто відвідати в провінції Оренсе.

Рібадавія (Ribadavia)

Без сумніву одне із самих красивих містечок провінції. Одне із тих місць, яке досі зберігає
значну частину своєї історії. Це маленьке містечко знаходиться біля гирла річки Міньйо і є
одним із самих загадкових і красивих місць у всій Галісії.
Назва його походить від річки Авія, що розділяє місцевість на дві частини, даруючи нам
вражаючі краєвиди. Ви отримаєте величезне задоволення, гуляючи вуличками його
історичного центру, який є найбільш характерним в усій провінції.

Алларіз (Allariz)
Ще одне містечко, яке не залишить вас байдужим.
Ваше знайомство з ним краще почати зі старого римського мосту Віланова, який проведе
Вас до лабіринту вузьких
вуличок, де є безліч магазинчиків, барів, ресторанів. Опинившись там обійдіть всі його
куточки і обов'язково відвідайте Центральну площу, Римську церкву Сантьяго, монастир
Санта Клара і також музей іграшок.

Верін (Verin)
Маленьке містечко, яке знаходиться менше ніж 20 км від Португалії. Відоме тим, що має
найбільший Акрополь у всій Галісії: замок Монтеррей. На сьогоднішній день - це чотирьох
зірковий готель.

Рібейра Сакра (Ribeira Sacra)
У каньйоні річки Сіл та на узбережжі знаходяться більше ніж 18 монастирів епохи
середньовіччя - звідти і походить ця назва Рібейра Сакра (дослівний переклад "священний
берег"). Одна із самих відомих місцевостей Галісії.

Карбаїньйо (Carballiño)
Без сумніву, найсмачніших восьминогів ви скуштуєте саме тут, незважаючи на те, що
розташоване містечко більше ніж 100 км від моря. Місцеві мешканці, як ніхто інший ,
знають як готувати цей морський делікатес.

