


 Grenada (Granada) – miasto                                                                 
w południowej Hiszpanii,                                       
w dolinie rzeki Genil (dopływ 
rzeki Gwadalkiwir), w Górach 
Betyckich, 271 tys. mieszkańców 
(1994).  

 Grenada jest to ośrodkiem 
handlowym, przemysłowym                                  
i kulturalnym. Jedna z najważniejszych 
miejscowości turystycznych                                   
w Hiszpanii, słynna z pięknego 
położenia, licznych zabytków                                     
i niezapomnianych krajobrazów.  



 Szczególny urok 
Granady polega na tym, 
że w ciągu kilku godzin 
można jeździć na 
nartach w górach 
Sierra Nevada, a potem 
kąpać się w Morzu 
Śródziemnym na Costa 
del Sol, oddalonym                 
o ok. 70 km. 





 Najsłynniejszy zabytek miasta, 
czyli czerwony zamek. 
Alhambra pełniła jednocześnie 
funkcję fortecy, pałacu i miasta. 
Budynki wyróżniają niezwykle 
bogate zdobienia, liczne 
malowidła ścienne, kolumny, 
ściany wykładane kolorowymi 
płytkami i kamieniami, a także 
wzorami ceramicznymi                             
i odlewami gipsowymi. 
Najstarszą częścią Alhambry 
jest zamek Alcazaba, wraz 
z murami i obronnymi basztami. 

Alhambra 



















 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 Grenady. 

Pałac Karola V 







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. Innym ciekawym miejscem jest 
tzw. „Ogród Sułtanki”.Aktualnie cały 
kompleks ogrodowo - pałacowy dostępny 
jest dla zwiedzających. 

Generalife 







 Albaicin – to jedna z dzielnic Grenady, 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 Grenady, 
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. 

Albaicin 





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. 

Klasztor Św. Hieronima 



 Ciekawym zabytkiem 
Granady jest też gotycko-
renesansowa katedra                          
z XVI w. (Catedral de Santa 
María de la Encarnación) 
wraz z kaplicą królewską 
(Capilla Real), gdzie 
znajdują się groby 
hiszpańskich władców. Na 
uwagę zasługuje klasztor 
kartuzów wraz z kościołem     
i zakrystią, wybudowany                 
w stylu barokowym w XVIII 
wieku.  

Katedra 
Santa María de la Encarnación 



 Region turystyczny w Andaluzji, 
obejmujący wybrzeże śródziemnomorskie między  
Gibraltarem a przylądkiem Cabo de Gata. 

  Znajduje się tu wiele znanych kąpielisk 
morskich: Marbella, Torremolinos, Benalmádena, 
Málaga, czy Nerja. 

 Na znacznej części długości (ok. 180 km) wybrzeża 
znajdują się zabudowania - hotele, ośrodki 
wypoczynkowe, rezydencje. Plaże w dużym 
procencie kamieniste, część wybrzeża skalista, choć 
można również spotkać dobrze utrzymane, 
piaszczyste plaże. 

 

Costa del Sol ( Wybrzeże Słońca) 
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