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La Macarena este numele tradițional și istoric al zonei Sevilla (Spania) 
situată la nord de centrul orașului. În prezent, La Macarena este numele 
cartierului situat pe ambele maluri ale zidului de nord al orașului, dar și 
un cartier administrativ mult mai mare din Sevilla. 



Obiective: 

• Basilica del Nuestra Señora de la Esperanza Macarena 

• Hospital de las Cinco Llagas 

• The Torre de los Perdigones 

• Mercado de la Feria 



Basilica of  the Macarena  

Bazilica Santa Maria de la Esperanza Macarena, cunoscută și ca bazilica din 
Macarena, este un templu catolic care se află la numărul 1 Calle Bécquer, în 
cartierul La Macarena din orașul Sevilla (Spania)  ). 

 

 



Virgin of  Hope of  Macarena 

Fecioara de Speranță din Macarena, cunoscută 
sub numele de Fecioara din Macarena sau pur 
și simplu "La Macarena", este o statuie de lemn 
pictată din secolul al XVII-lea, din epoca 
romano-catolică, a Fecioarei Maria, venerată în 
Sevilia, Spania. Titlul Maria se încadrează în 
categoria Doamnei Noastre de Sorrows care 
comemorează nemulțumirea și evlavia pustiită a 
Fecioarei Maria în timpul Săptămânii Patimilor. 
Imaginea este pe scară largă considerată o 
comoară națională de către poporul spaniol, în 
primul rând datorită grandoarei sale religioase 
în timpul sărbătorilor Postului. 





Hospital de las Cinco Llagas 

• Spitalul de la Cinco Llagas ("Spitalul celor Cinci răni") din Sevilia, Spania, este actualul 
sediu al Parlamentului Andaluziei. 

• Construcția clădirii a început în 1546, ca moștenire a lui Don Fadrique Enríquez de 
Ribera, care a murit în 1539. El a fost proiectat de Martín de Gainza, care a direc ționat 
construcția până la moartea sa în 1556. Doi ani mai târziu, Hernán Ruiz II preia 
lucrările, iar clădirea a fost inaugurată, deși încă incompletă, în 1558. 

 



Clădirea are un plan dreptunghiular, inițial destinată a fi construită în 
jurul a 10 curți, dintre care numai nouă au fost construite și doar opt 
supraviețuiesc de la începutul secolului al XXI-lea. Cel mai distinct 
element al clădirii este biserica sa, situată în curtea centrală a stângii. 
Este construit pe un plan latin și este în mare măsură în stilul Renașterii 
spaniole. Distinsul altarpiece principal a fost proiectat de Diego López 
Bueno, cu picturi de Alonso Vázquez, pe baza desenelor lui Asensio de 
Maeda. Biserica este mai înaltă decât restul clădirii. Interiorul său este 
acum locul sesiunilor plenare ale parlamentului andaluz. 



Clădirea a funcționat ca un spital până în 1972. După ce a fost abandonat mai 
mulți ani, în 1986 au fost elaborate planuri de convertire a acesteia la sediul 
parlamentului comunității autonome din Andaluzia. A fost inaugurată la 28 
februarie 1992 (Día de Andalucía), cu lucrări de restaurare încă în 
desfășurare. Restaurarea a fost finalizată în 2003, odată cu finalizarea 
lucrărilor pe acele curți și încăperi care nu au fost restaurate în anii 1980. 

 



The Tower of  Perdigones 

Turnul Perdigones este unul dintre 
puținele monumente industriale din 
Sevilla. Construită în 1890, a făcut 
parte din "San Francisco de Paula", 
dedicată fabricării de produse din 
plumb și muniție, sub formă de 
pelete. 

 



Localizat strategic în cartierul 
Macarena, la marginea de nord a 
orașului istoric, înălțată la 45 de metri, 
este locul ideal pentru a vă bucura și a 
fotografia, considerat unul dintre cele 
mai mari centre istorice din Europa. De 
asemenea, în interiorul său se află una 
dintre puținele Camere Obscurale 
existente în lume, unde puteți vedea 
diferite seturi de clădiri și  diferite părți 
ale orașului. 
 



  
Mercado de la Feria 

 

Piața Feria - cea mai veche din Sevilla - cuprinde două clădiri, separate 
printr-o alee mică, alături de Biserica Omnium Sanctorum din secolul al 
XIII-lea pe strada Feria. Există magazine de pește proaspăt, carne și 
produse de carne, precum și o florărie bine aprovizionată și câteva 
magazine mici care se desfășoară în afara pieței.  
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