أماكن يمكنك زيارتها في جبل طارق
زيارة الصخرة
كهف سانت مايكل:
أعد هذا كهف الجميل الطبيعي كمستشفى خالل الحرب العالمية الثانية ،ولكن في الوقت الحاضر هو قاعة فريدة من
نوعها .هناك أيضا كهف سفلي يوفر للزائر أكثر مغامرة مع الخبرة وال يمكن نسيانها أبدا ،ومع ذلك ،هذه الجوالت تحتاج
إلى الترتيب لها مسبقا.
منطقة للقردة:
هدا المكان كان و اليزال يجذب السياح الى جبل طارق ,القرود البربرية هي في الواقع قرود بال ذيل .نوصي ال تحمل أي
عالمات واضحة من الطعام أو لمس هذه الحيوانات ألنها قدتعض .هناك غرامة مالية فئتها  500جنيه استرليني.
الجسر المعلق:
أحدث جذب سياحي في جبل طارق .المكان السياحي مفتوح للمقيمين و السياح .و يمكن زيارة الجسر المعلق على طريق
انكليان واي .هذا اإلنجاز ارائع من هندسة  71متر في الطول و  50متر في العمق.
المشي على السماء:
تقع هذه النقطة على إرتفاع 340مترا فوق مستوى سطح البحر مباشرة  .وهو أعلى من نقطة إرتفاع "شارد"في لندن.
يتوفر أيضا على إطالالت خالبة وبزاوية  360درجةعلى ثالثة بلدان وقارتين وروابط أخرى داخل الصخرة.
نفق الحصار العضيم:
نضام دغاع هذا النفق مبهر جدا وضعها المهندسين العسكريين,حفروها خالل الحصار العظيم في  83-1779هذه األنفاق
نحتوها في صخرة جبل طارق بمساعدة من ابسط االدوات منها البارود.
المشي على السماء:
تقف هذه النقطة على ارتفاع 340مترا فوق مستوى سطح البحر مباشرة .و هو أعلى على نقطة ارتفاع "شارد" في لندن.
ويتوفر على إطالالت خالبة بزاوية 360درجة على ثالثة بلدان و قارتين.
نفق الحرب العالمية الثانية:
خالل الحرب العالمية الثانية كان من الممكن أن يكون هجوما وشيكا على جبل طارق  -وكان الرد هو بناء شبكة هائلة من
االنفاق من اجل بناء حصن داخل حصن.
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مدفعة أوهاراس  9.2بوصة :
هذا المدفع يقع على أعلى نقطة الصخرة  ,المدفع يحتوى على  9.2بوصة مع مواد أصلية أستعملت في الحرب العالمية
الثانية ويعرض فيلم تدريب وقع في سنة .1947
مركز التراث العسكرى:
مجموعة رائعة من التحف الفنية للتاريخ العسكرى ستجدونه في مدفع االميرة كارولين.
جبل طارق ,معرض مدينة تحت الحصار:
احد مبانى االولى قام بهندستها البريطانيون فى جبل طارق ,فال شك أن أهم جوانب المبنى هو الكتابة على الجدران التي
يمكن رؤيتها  ,ويعود هذا الزمان الى تاريخ .1726
القلعة المغربية:
تم بناء حصن هذه القلعة المغربية في سنة  - 1160أما هذا البرج يعود تاريخه الى  1333عندما استعاد أبو الحسن جبل
طارق من االسبانيين.

المدينة

ساحة كايسميتس:
سميت باسم الثكنات البريطانية اللتي تقع فى شمال هذه الساحة ,هذا المجال خدم الغراض كثيرة .كان سابقا موقع
االعدامات العلنيةوهاهي االن قد أصبحت ساحة محور االنشطة االجتماعية.
معرض الفنون الراقية  /معرض غوسطافو باكاريسا  /ومعر جبل طارق للفنون الراقية:.
ثالثة معارض في ساحة كايسمتس تقدم مجموعة واسعة من القطعة الفنية.
مصنع جبل طارق للزجاج والكريستال:
يمكن للزوار مشاهدة صانعي الزجاج في درجة عالية من المهارة والعمل على تشكيل الزجاج المذوب باليد.
تذكارية الحرب االمريكية:
تم بناء هذا القوس بارزا في جدران المدينة الرئيسية في عام  1932لالحتفال بانجازات البحرية األمريكية والبحرية
الملكية خالل الحرب العالمية األولى.
كنيسة القديسة مريم العذراء:
تقع هذه الكنيسة في موقع مسجد بأضرار بالغة حدثت أثناء الحصار العظيم على الرغم ذالك فال يزال البناء على هندسة
قديمة في وقت ما سيكون موضع تقدير .وتم تحويله إلى كنيسة الروم الكاثوليك بعد فترة وجيزة في .1462
معبد اليهود:
جبل طارق لديه مجتمع كبير من اليهود ,و المعبد الموجود بانجرنيز الين كان واحدا من أقدم البنايات في عهد اللبريين
ويرجع التاريخ الى  .1724ويمكن ترتيب الجوالت المصحوبة بمرشدين.
متحف جبل طارق:
ويضم المتحف مجموعة من القطع األثرية األصلية ،طبعات قديمة وصور وجبل طارق جنبا إلى جنب مع العرض
السمعي البصري من صنع نماذج اإلنسان البدائي ،وهما إعادة البناء الطب الشرعي دقيقة جدا من امرأة اإلنسان البدائي

والطفل.
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و يضم أيضا الجزء السفلي من المبنى أفضل حمام مغربي في أوروبا.

حصن الملك:
حصن الملك كان حجر الزاوية في الدفاع أثناء الحصار العظيم.أما في الوقت الحاضر فهو في يستخدم كمركز الترفيه،
ويضم صالة بولينغ ،حلبة للتزلج على الجليد وقاعات السينما.
كنيسة القديس الثالث :
هذه الكنيسة لديها مظهر مغاربي  ,وتم دفن الجنرال جورج دون هو بنفسه الذي شيد الكنيسة.
مكتبة حامية:
تم افتتاح هذا المبنى في عام  1793ويضم مجموعة رائعة من االعمال على جبل طارق .هناك جوالت أسبوعية للمكتبة
حيث يمكنك اكتشاف كنوزها.
كنيسة الملك:
كنيسة بجوارمنزل الحاكم حيث تحت االلوان عدة تقاليد بريطانية وما تبقى من أثار زوجة الحاكم االسباني .
الدير:
وكان هذا المبنى المقر الرسمي لحكام جبل طارق منذ  .1711كان مرة واحدة في الدير من الرهبان الفرنسيسكان .جبل
حارس يقام في المدخل خالل األسبوع.
قاعة جون ماكينتوش :
مركز األنشطة الثقافية جبل طارق الذي يحتوي على مكتبة عامة ومسرح وقاعة للمؤتمرات إلى جانب قاعات للمعارض
وغيرها من الوظائف العامة.
المعرض الوطني للفنان ماريو فيناليسون
افتتح المعرض عام  2015مع غرف مخصصة للفنانين بجبل طارق.
يعتبر هؤالء الفنانين المحليين األكثر شهرة :غوستافو باكاريساس ،جاكوبو ازاكوري ،ليني ميفسود ،مانيا
روديسيندوز.
ويتم عرض أعمال ماريو فيناليسون في بهو المدخل .و باإلضافة إلى ذلك ،فإن المعرض يحتوي على غرفة تظهر لقطات
ومقابالت للفنانين.
مقبرة طرافالغا:
وقد دفن اثنين في المقبرة حيث لقوا حتفهم متأثرا بجروح أصيبا بها في معركة الطرف األغر .يقام حفل هنا كل عام ،في
يوم الطرف األغر ،لالحتفال على النصر في المعركة التاريخية.

خارج المدينة

قرية فتحة الكطالن:
كان أول من استقر من قبل الصيادين في القرن  ،18يدعى القرية بعد أن تنظر إليه على أنه مالذ لاللكتالوني الفارين من
نابليون إلسبانيا في القرن .19
المراسي البحرية:
هناك نوعان من المراسي في جبل طارق ،قرية المحيطات ورصيف الملكة لتقديم تسهيالت ممتازة،منها متاجر ومطاعم.
مشاهدة الدلفين:
يمكنك زيارة الدالفين في بيئتها الطبيعية في محيط جبل طارق .حيث أن جوالت القارب تغادر من قرية المحيطات.
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الحدائق النباتية وحديقة الحياة البرية:
هي المالذ الجميلة الخضراء ونباتاتها واألشجار في الواقع جوهره مخفية .و يقع أيضا داخل الحدائق حديقة الحياة البرية.
بندقية المئة طن:
تم تثبيت هذه البندقية باعجاب على الصخرة في أواخر القرن التاسع عشر .وتم العثور على الثاتي الوحيد في مالطا.
متحف مزار سيدة أوروبا:
يقع هذا المزار في الطرف الجنوبي من الصخرة ،في األصل كان مسجدا وتم تحويله إلى كنيسة من قبل المسيحيين في
 .1462هناك متحف في الضريح الذي يصور تاريخه الطويل.
المسجد:
بني هذا المسجد في سنة  ,1997يقع هذا المسجد في اخر نقطة من أروباحيث يلبون مطالب اسالمية للسكان المسلمون
بجبل طارق .يمكن زيارة المسجد في أوقات محددة من اليوم.
المنارة:
منارة جبل طارق هي الوحيدة خارج المملكة البريطانية ينظمها البيت الثالوث في بريطانيا .ذلك يعود الى سنة 1841
ويقف  49مترا فوق مستوى سطح البحر مع نطاق  37كيلومترا4.
سيركوسكي التذكاري
نصب تذكاري لجنرال سيركوسكي ،القائد العام لقللقوات المسلحة و وزير الجيش ابولندي و رئيس بولندا في المنفى الذي
قتل في حادث تحطم طائرة في  4يوليوز .1943ويقع التذكار فياخر مطقة في اوروبا في جبل طارق .على مقربة من
امنرةو البطارية هاردينغ.
منصة عرض غارة غروهام
تطل هذه المنصة على مواقع التراث العالمي االربعة لكهوف النياندرثال .وتخضع الكهوف نفسها لحصة سنوية من الزوار
بسبب حساسيتها االثرية .و هذذا المرفق يوفر مناظر خالبة وتفسير للموقع دون التعرض لخطر يتسبب في ضرر لعلم
االثارالهش.

التجول داخل البالد

جوالت سياحية:
حجز رحلة مع وكالء السفر المحليين قبل زيارة الصخرة أو إذا كنت تقيم في أحد الفنادق المحليةز
العربة الكهربائية:
تم تشغيل هذه العربة الكهربائية منذ عام  ،1966تأخذك إلى أعلى الصخرة حيث يمكنك مشاهدة مناظر خالبة والقردة الشهيرةز
سيارات األجرة:
يمكنك زيارة الصخرة و الجذب السياحي مع مرشد سياحي مع راحة تامة في سيارة أجرة.
للمزيد من المعلومات حول إمكانية الوصول ،يرجى سؤال أحد أعضاء فريقنا أو
متابعة هذا الرابط إلى موقعنا اإللكتروني.
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