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GRANADA 



Granada to zabytkowe miasto w południowej Hiszpanii, 

położone nad rzeką Genil u podnóża pasma górskiego 

Sierra Nevada nad brzegiem Morza Śródziemnego. 

Stolica prowincji Grenada, w regionie Andaluzja. 

Ośrodek handlowy, przemysłowy i kulturalny. Jedna  

z najważniejszych miejscowości turystycznych w 

Hiszpanii, słynna z pięknego położenia, licznych 

zabytków i niezapomnianych krajobrazów.  



HISTORIA 

     Początki Granady datuje się na 700 lat pne, kiedy to powstała osada 
Iberoceltów. Lud ten zajmował się głównie handlem z Grekami, 
Fenicjanami i Kartagińczykami, dzięki czemu osada stopniowo 

rozrastała się. Sto lat później Granada była już grecką kolonią, a po 
kolejnych wojnach punickich przeszła w ręce Kartaginy, a potem 

Rzymian i Wizygotów. Kolejno też zmieniała się nazwa miasta 
począwszy od Elybirge, poprzez Illiberos, Municipium Florentinum 
Iliberitanu po Florentię. Następni władcy panujący, to Arabowie, 

Zirydzi, Almorawidzi, Almohadowie. Od połowy XIII wieku przez ponad 
dwa stulecia Granada była stolicą emiratu Granady. Dzięki tej roli 

przeżyła znaczący rozkwit. Dodatkowo na jej wielkość wpłynął napływ 
wygnańców islamskich z Sewilli i Kordoby. Dopiero w ostatnich latach 

XV wieku Granadę przejęli chrześcijańscy duchowni, zakładając tu 
biskupstwo. Następne stulecia to rozbudowa budownictwa 

sakralnego, francuska okupacja oraz regres gospodarczy związany  
z usunięciem pozostałości wyznawców Islamu. 



ALHAMBRA 

Alhambra oznacza w języku arabskim tyle, co 

„czerwona wieża”. Usytuowana w hiszpańskiej 

Granadzie budowla to warowny zespół pałacowy 

wzniesiony w latach 1232–1273 (systematycznie 

rozbudowywany aż do XIV wieku). Alhambra była 

twierdzą mauretańskich kalifów. Stanowi zabytek 

arabskiego budownictwa w Europie. W jej skład 

wchodzi pałac z dziedzińcami i bogato zdobionymi 

salami. Alhambra to perełka dla wielbicieli 

architektury. Również wielbiciele zieleni znajdą tutaj 

coś dla siebie. Wzgórze porośnięte jest pięknymi 

ogrodami. 

 

Twierdza Alhambra w 1984  roku została wpisana 

na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. 



PAŁAC KAROLA V 

Pałac ten jest częścią Alhambry. 
Budowla wzniesiona została w XVI 

wieku jako symboliczny znak 
zwycięstwa chrześcijaństwa nad 

światem arabskim. Fundusze na tą 
inwestycję pochodziły z podatku, jaki 
narzucony został na Arabów. Budynek 
sprawia niesamowite wrażenie, dzięki 

dwukondygnacyjnej kolumnadzie 
wokół półokrągłego dziedzińca 

wewnętrznego. 
Cały budynek uważany jest za jeden  
z najważniejszych, poza Włochami,  

budynków okresu renesansu.  
W pałacu znajdują się dwa muzea: 
Muzeum Archeologiczne i Muzeum 

Sztuk Pięknych, w którym znajdują się 
obrazy z rozwiązanych klasztorów 

Granady.  



GENERALIFE 

Pałac ten wybudowany został za czasów panowania 
Muhammada III, na początku XIV wieku i miał pełnić funkcję 

letniej, nieoficjalnej rezydencji władców muzułmańskich.  
W skład tego kompleksu wchodzą najstarsze z zachowanych do 

dzisiaj ogrodów mauretańskich. Patio de la Acequia jest 
głównym ogrodem tego kompleksu, rozciąga się wzdłuż 

wąskiego basenu. 



GENERALIFE 

Innym ciekawym 
miejscem jest tzw. 
„Ogród Sułtanki”, 
który uważany jest 
za miejsce spotkań 
żony Abu I Hasana  
z jej kochankiem.  

 

Aktualnie cały 
kompleks ogrodowo 

- pałacowy 
dostępny jest dla 
zwiedzających. 

 



SACROMONTE 

    Sacromonte jest dzielnicą położoną we wschodniej części Granady,  
w dolinie Valparaíso, dokładnie naprzeciwko Alhambry. Miejsce jest 

dla stolicy prowincji charakterystyczne i leży na brzegach rzeki Darro. 
Malownicza i niemal idylliczna okolica – dawniej była miejscem, gdzie 
zamieszkiwali Cyganie. Posiada nawet swój własny dialekt, tak zwane 

„calé”, którym posługuje się już bardzo niewiele osób. 
 



ALBAICIN 

Albaicin to jedna z dzielnic Granady, 
położona jest na wzgórzu, skąd 
rozciąga się wspaniały widok na 

Alhambrę. Albaicin charakteryzują 
wąskie uliczki, przy których zobaczyć 

możemy pozostałości architektury 
Maurów. Najciekawszymi obiektami na 

obszarze tym są pozostałości łaźni 
arabskich, na terenie których założono 
muzeum archeologiczne. W dzielnicy 
tej znajduje się kościół San Salvador, 

który podobnie jak reszta świątyń 
Granady, zbudowany został na gruzach 
mauretańskiego meczetu. Zwiedzając 

ta okolicę warto zwrócić uwagę na 
architekturę budowli, które 

inspirowane są Afryką Południową. 

 

 W 1984 roku dzielnica Albacin 
wpisana została na listę UNESCO.  



KLASZTOR ŚW. HIERONIMA 

    Klasztor Św. Hieronima- 
budowę klasztoru 

rozpoczęto w 1496 roku  
z inicjatywy Izabeli 

Kastylijskiej i Ferdynanda 
Aragońskiego. Karol V – 

wnuk Izabeli i Ferdynanda, 
nadał klasztorowi imię 

wybitnego dowódcy wojsk 
Hiszpanii i księciu Neapolu - 

Gonzalo Fernándezowi de 
Córdoba, którego zwłoki 

zostały pochowane w tym 
klasztorze.  


