Древните градове, в Европа
Рим.

Рим ,столицата на Италия е един град с вековна
история и култура в който и до ден днешен са запазени много исторически
забележителности ,които са красяли града преди хилядолетия.Колизеума ,хълма
Палатин и Пантенона са сао част от забележителностите ,които трябва да бъдат
видяни.Освен това ,тук има много музеи и художествени галерии ,които биха
заинтригували и хората ,които дори ни най-малко не се интересуват от изкуство.
Атина.

Атина е столицата на Гърция и е един от най-древните градове на
европа.Исторически сведения показват ,че града е бил населяван от над 3000 години
,което го прави най-стария град в Европа.Тук забележителостите дебнат зад всеки ъгъл
,но най-голям акцент се обръща на Храма на Зевс , Кулата на ветровете и Акропола.

Цюрих, Швейцария
Най-големият град в Швейцария и един от най-древните в Европа – Цюрих, е основан
по римско време и е носил названието Turicum. Следите от тези времена могат да се

открият в Стария град – тесни улички, изпълнени с антични магазини, бутици и
кафенета. Пазаруването е съсредоточено около известната улица Bahnhofstrasse – една
от най-красивите търговски улици в Европа. В Цюрих можете да посетите културни
забележителности като Гросмюнстер и Фраумюнстер – две стари църкви с
внушителни интериори, Швейцарския национален музей или музея на изкуствата.
Лисабон, Португалия

Градът е разположен на седем ниски хълма на северните брегове на река Тахо, а
очарователната му атмосфера е силно свързана с миналото. Лисабон е първото
заселено място от иберите, за което свидетелстват изградените мегалити. След векове
на разрастване, понастоящем Лисабон е един от най-оживените градове в Европа.
Реномираните места, великолепните църкви и сградите, построени в стил Ар нуво, са
сред културни наследства на града. Тук има внушителна колекция от древно и
модерно изкуство, изложена в множество от градските музеи - музей Галуста
Гулбенкиан, Национален железопътен музей и Национален археологически музей.
Според класацията, публикувана в британския вестник „Дейли телеграф”,
Пловдив е шестият най-стар град в света. В нея са включени само градове, които не
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Най-стар съществуващ град в Европа е българският град Пловдив. Градът е
създаден през 4000 г. пр. н.е.Съществуват доказателства, че на същото място е имало и
още по-старо селище, основано около 6000 г. пр. н.е.

Най-важното писмено свидетелство за важността на града датира от II век и е на
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„И наистина, това е най-големият и най-прекрасният град в света. Красотата му
се вижда отдалече и славата му се носи навсякъде”, пише той.
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Средиземноморието, като по този начин успели да адаптират детайли от различни
архитектурни стилове и строителни технологии към местната конюктура и така да създадат
специфична градска среда, чиито впечатляващи образци, днес, предизвикват възхищението
както на специалистите, така и на обикновените туристи. По време на разкопки на острова са
открити останките от многоетажни сгради и дворци, украсени с уникални стенописи, фризове и
аксесоари.
Когато в средата на XIX в. в Акротири били открити останки от селища и артефакти от
древна култура, понятието „Минойска култура” все още не било използвано в научните среди.
По това време, на базата на няколкото открити в Египет керамични изделия с неизвестен
произход, се прокраднали смътни догадки и плахи научни хипотези за съществуването на
загадъчна средиземноморска култура.
Мнозина изследователи свързват концентричната форма на острова и високата степен
на развитие на неговата култура, преди изригването на вулкана Тера, с мита за Атлантида,
който в периода 366 – 348 г. пр.н.е. Платон описва в диалозите си „Тимей” (гр. - Τίμαιος) и
„Критий” (гр. - Κριτίας).

