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Alhambra…



Trochę faktów oraz historii…

o Znajduję się w Granadzie w regionie Andaluzji

o Jest to zabytek uznawany za najsłynniejszy w mieście kompleks pałacowy

o Obiekt ten został wpisany na listę światowych zabytków UNESCO

o Powstawała w latach 1238 - 1390 

o Służyła dynastii Nasrydów jako główna kwatera wojskowa, jak i również ośrodek administracyjny bądź rezydencje królewską

o Nazwa ,, Alhambra ” z arabskiego , Al - Hamra ’ oznacza czerwony/czerwony zamek

o Najstarszą częścią budowli jest tzw. Alcazaba do której również należały obronne mury, baszty 



Zabytki…

Na terenie całego kompleksu znajduje się również wiele fascynujących miejsc które przyciągają wielu turystów…

➢ Pałac Karola V 

Wzniesiona budowla w XVI wieku na znak zwycięstwa chrześcijaństwa nad Arabami, uznawany jako jeden z ważniejszych budowli 

okresu renesansu oraz w którego wnętrzu znajdują się także 2 muzea : Archeologiczne, Sztuk Pięknych. We wnętrzu budynku 

znajduje się okrągłe patio otoczone kolumnadą utrzymaną w stylu jońskim jak i doryckim. Szczególną uwagę przykuwa także 

fasada zachodnia budynku .





➢ La Puerta de la Justicia

Na samym początku napotykamy jedną z czterech zabytkowych bram powstałą w 1348 roku. Pozostająca nadal w użytku nad 
której wejściem znajduje się symbol Hamsa – ręka Fatimy, mająca za zadanie obronić mury zamku przed złymi duchami.



➢ Generalife

Majestatyczne ogrody położone w obrębie pałacu sułtana zdecydowanie wzbudzają ciekawość wśród odwiedzających. Nazwa 

z języka arabskiego może być tłumaczona jako m.in. Rajski ogród, bądź też ogród uczt. Marmurowe, zdobione komnaty były dla

ludzi odskocznią od panujących upałów jaki teren pałacowy mógł służyć jako miejsce do schronienia się czy też odpoczynku 

z dala od zgiełku. Odznacza się także swojego rodzaju wyjątkowością, gdyż w przeciwieństwie do kompleksu Alhambry nie

odznacza się aż tak szeroką gamą zdobień co sprawia iż można poczuć atmosferę takiej intymności oraz spokoju. 

Pałac został wybudowany w okolicach XIV wieku, natomiast wśród najstarszych ogrodów wchodzących w skład kompleksu

wchodzi m.in.  Patio de la Acequia rozciągający się wzdłuż podłużnego basenu główny ogród pałacu







➢ Patio de Comares/de los Arrayanes

Nazwa kompleksu wywodzi się od krzaku mirtu otaczającego centralny staw jak i którego jasnozielony kolor kontrastuje z białą

barwą patio. To miejsce jest traktowane jako jedno z najważniejszych w domach latynosko – muzułmańskich, jako również

centrum rodzinnego życia. Woda także odbijając struktury budowli pełni rolę lustra jak i przełamuje horyzontalność pałacu 

oraz patio. 

Podczas budowania pałacu Yusuf zażyczył sobie by został on bogato przystrojony jednakże krąży informacja iż jego syn

Mohammed V ukończył pracę nad obiektem.





➢ Patio de Los Leones

Uznawana za najbardziej popularne miejsce na terenie Alhambry, jest to podłużny dziedziniec otoczony 124 kolumnami

wykonanymi z białego marmuru. Na krańcowych odcinkach dziedzińca mieści się zdobiony pawilon oraz dach w kształcie

kolumny. Po środku natomiast mieści się słynna fontanna podtrzymywana przez figury 12 lwów wykonanych z białego marmuru. 

Jest to przykład stylu muzułmańskich rzeźb, oraz reprezentuje pełnie architektury rodu Nasrydów, czy również symbol władzy

sułtańskiej. Oczywiście oprócz walorów estetycznych fontanna spełnia funkcje skomplikowanego i wyszukanego systemu 

hydraulicznego Pałacu.
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Dziękuję za uwagę!


