BEZIENSWAARDIGHEDEN IN GIBRALTAR
UPPER ROCK, NATUURGEBIED IN HET HOGERE GEDEELTE VAN DE ROTS
Sint Michael’s Grot: Deze prachtige natuurlijke grot werd tijdens de Tweede
Wereldoorlog voorbereid om als ziekenhuis te dienen. Tegenwoordig is het een uniek
auditorium. Er is ook een lager segment dat de meest avontuurlijke bezoeker een
ervaring biedt om nooit te vergeten, doch deze tochten moeten op voorhand geboekt
worden.
De Windsor Brug: Gibraltar's nieuwste toeristische attractie is absoluut niet voor
degenen met een zwak hart, maar meer voor waaghalzen. Inwonenden en bezoekers
kunnen de nieuwe hangbrug bezoeken aan de Royal Anglian Way. Dit spectaculaire
staaltje technisch ontwerp is 71 meter lang en hangt boven een 50 meter diepe kloof.
De Skywalk / Luchtwandeling: Op een hoogte van 340 meter boven de zeespiegel, is
de Skywalk hoger dan het hoogste punt van wolkenkrabber The Shard in Londen.
Gibraltar´s Skywalk biedt adembenemende 360º uitzichten op drie landen en twee
continenten en staat in verbinding met andere plekken in het Upper Rock
Natuurreservaat.
De Apen van Gibraltar: Één van de belangrijkste toeristische attracties van Gibraltar, de
berber-apen, zijn makakken zonder staart. Wij raden u aan geen eten zichtbaar bij zich te
dragen of de apen proberen aan te raken omdat ze kunnen bijten.
De Tunnels van de “Grote Belegering”: De Great Siege Tunnels zijn een
indrukwekkend verdedigingssysteem bedacht door het Britse garnizoen. Deze tunnels
werden in de rots uitgehouwen met behulp van de eenvoudigste gereedschappen: bijtels,
hamers en buskruit, tijdens de Grote Belegering van 1779-1783.
Tweede Wereldoorlog Tunnels: Tijdens de Tweede Wereldoorlog bestond lange tijd de
dreiging van een aanval op Gibraltar. Het antwoord was de bouw van een gigantische
netwerk van tunnels, om een vesting te bouwen binnenin de vesting.
9.2 inch Kanon, O’Hara’s Batterij: Gesitueerd op het hoogste punt van de rots, vindt u
bij O'Hara's Batterij een 9.2 inch kanon met origineel materiaal uit de Tweede
Wereldoorlog en een in 1947 gemaakte opleidingsfilm wordt afgespeeld op de site.
Military Heritage Centre: Een boeiend overzicht van objecten van de militaire
geschiedenis gehuisvest in Princess Caroline’s Battery.
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Gibraltar, City Under Siege (Gibraltar ten tijde van de “Grote Belegering”):
Waarschijnlijk één van de eerste gebouwen ooit gebouwd door de Britten in Gibraltar.
Ongetwijfeld het belangrijkste aspect van het gebouw is de graffiti op de muren, waarvan
de vroegste dateert uit 1726.
Moorse Burcht: De vestingswerken in en rond het Moorse kasteel werden gebouwd in
1160. De toren, het belangrijkste onderdeel, dateert uit 1333 toen Abu'l Hassan Gibraltar
heroverd had op de Spanjaarden.
Cable Car (Kabelbaan): Sinds 1966 kan u via de kabelbaan naar de top van de rots
zweven en genieten van de adembenemende uitzichten en de beroemde apen
bezoeken.
STADSCENTRUM
Casemates Square (Kazemattenplein): Vernoemd naar de Britse kazerne gelegen aan
de noordzijde van het plein, diende deze plaats in het verleden vele doeleinden.
Voorheen was het de site van openbare executies, nu is deze commerciële en
historische kern uitgegroeid tot de spil van een belangrijk deel van het openbare leven.
Galerij van Schone Kunsten / Gustavo Bacarisas Gallerij & Gibraltar
Tentoonstelling van Moderne Kunst: Drie gallerijen binnen Casemates Barracks en
het nabijgelegen Montagu Bastion bieden een ruime selectie kunstwerken.
Kunst en Ambachten Centrum / Galerij van Schone Kunsten: Twee afzonderlijke
galerijen binnen Casemates Barracks bieden een brede selectie van lokaal gemaakte
schilderijen, kunst en ambachten.
Gibraltar Kristal Fabriek: Bezoekers kunnen toekijken hoe hoogopgeleide glasblazers
handmatig het kristal blazen en vormgeven uit gesmolten glas.
Amerikaans Oorlogsmonument: Deze prominente boog werd in 1932 gebouwd
bovenop een deel van de stadsomwalling om de samenwerking en kameraadschap van
de US Navy en de Britse zeemacht te herdenken tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Kathedraal van Saint Mary the Crowned (de Heilige Gekroonde Maria): Op de plaats
van de vroegere moskee, werd kort na 1462 de Rooms-Katholieke kathedraal gebouwd
die zwaar beschadigd werd tijdens de “Grote Belegering”. Delen van de oudere structuur
zijn hier en daar nog zichtbaar.
Grote Synagoge en Vlaamse Synagoge : Gibraltar heeft een aanzienlijke Joodse
gemeenschap en de Grote Synagoge in Engineer Lane is één van de oudste op het
Iberisch schiereiland en dateert uit 1724. Rondleidingen kunnen worden georganiseerd.
Gibraltar National Museum: Een audiovisuele presentatie en galerijen met originele
artefacten van Gibraltar, oude schilderijen en foto's. De rijke en gevarieerde natuurlijke
geschiedenis komt ook aan bod, terwijl het onderste deel van het gebouw misschien wel
het best bewaard gebleven Moorse badhuis van Europa bevat.
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King’s Bastion: King's Bastion was de hoeksteen van de verdediging tijdens de “Grote
Belegering”. Tegenwoordig is het een recreatiecentrum met een bowlingbaan,
schaatsbaan en bioscoop als belangrijkste faciliteiten. Naast het recreatiecentrum
bevindt zich Commonwealth Park waar men kan genieten van een prachtig aangelegde
groene parkzone.
De Mario Finlayson National Art Gallery: De kunstgalerij werd geopend in 2015 met
zalen gewijd aan kunstenaars uit Gibraltar: Gustavo Bacarisas, Jacobo Azagury, Leni
Mifsud en Rudesindo Mannia. Deze vier overleden kunstenaars worden beschouwd als
de meest gerenommeerde en productieve lokale kunstenaars. Ook werken van Mario
Finlayson worden getoond in de entreehal. De galerij heeft tevens een kleine filmzaal met
beelden van en interviews met de kunstenaars uit de tentoonstelling.
Anglikaanse Kathedraal van de Heilige Drievuldigheid (Holy Trinity): Ondanks zijn
bedrieglijk Moorse uiterlijk, werd de Holy Trinity pas gebouwd in 1825. Hier ligt onder
andere generaal Sir George Don begraven onder wiens leiding de kathedraal werd
gebouwd.
Sint Andrew’s Kerk: In het jaar 1840 begon een groep Schotten met de fondsenwerving
voor de bouw, die resulteerde in de opening van Sint Andrew's kerk op 30 mei 1854.
Garnizoensbibliotheek (Garrison Library): Dit prachtige gebouw werd ingehuldigd in
1793 en herbergt een opmerkelijke verzameling boeken over Gibraltar. Wekelijks worden
er bezoeken aan de bibliotheek georganiseerd om zijn schatten te ontdekken.
King’s Chapel (Koningskapel): Een kerk naast “The Convent”. Binnen bevinden zich de
vlaggen van verscheidene Britse regimenten en liggen de resten van de vrouw van een
Spaanse gouverneur en die van enkele Britse gouverneurs begraven.
The Convent (“het klooster”) : Dit gebouw is de officiële residentie van de Britse
gouverneur van Gibraltar sinds 1711. Het was ooit een Franciscanenklooster, vandaar de
naam. Tijdens weekdagen is er een wisseling van de wacht aan de ingang.
John Mackintosh Hall: Een culturele centrum met tal van activiteiten in Gibraltar. Er zijn
een openbare bibliotheek, een theater, een congreszaal en zalen voor tentoonstellingen
en andere publieke functies.
Trafalgar Begraafplaats: Een begraafplaats waar twee omgekomen zeelui van de
zeeslag bij Trafalgar zijn begraven. Elk jaar wordt hier op “Trafalgar Day” een ceremonie
gehouden om Admiraal Nelson's overwinning te herdenken.
BUITEN HET STADSCENTRUM
Het dorpje van Catalan Bay: Het dorpje werd vernoemd naar de Genuese vissers die
hier woonden in de 18e eeuw. Het was een toevluchtsoord voor enkele Catalanen op de
vlucht voor de invasie van Napoleon in Spanje in de 19e eeuw.
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Jachthavens: Er zijn twee jachthavens in Gibraltar, Ocean Village en Queensway Quay.
Beiden bieden uitstekende ligplaatsen met de benodigde voorzieningen, winkels en
restaurants.
Dolfijnen in de baai van Gibraltar: Zie de dolfijnen in hun natuurlijke omgeving in de
baai van Gibraltar. Boottochten vertrekken vanaf Marina Bay / Ocean Village en de Ferry
Terminal.
Alameda Botanische Tuinen en Wildlife Park: Deze prachtige groene oase, met zijn
meer dan 2000 planten en bomen, is een verborgen parel nabij het stadscentrum.
Tevens bevindt zich in de tuinen een Wildlife Conservation Park.
Nelson’s Ankerplaats – 100 Ton Kanon: Dit indrukwekkende Victoriaanse superkanon
werd in Gibraltar geïnstalleerd in de late negentiende eeuw. Het enige andere
overblijvende exemplaar bevindt zich in Malta.
Shrijn van Onze Lieve Vrouw van Europa (“Our Lady of Europe”) en Museum: Dit
heiligdom gelegen aan het zuidelijkste punt van Gibraltar was oorspronkelijk een moskee
die sinds 1462 hergebruikt wordt als kapel door de Christenen. Er is een ook een
museum dat zijn lange geschiedenis toont.
Moskee: De moskee in Europa Point werd gebouwd in 1997 voor de Islamitische
gemeenschap van Gibraltar, de meesten van hen afkomstig uit Marokko. De moskee kan
op bepaalde tijdstippen van de dag bezocht worden.
De vuurtoren: De vuurtoren van Gibraltar is de enige buiten het Verenigd Koninkrijk die
onderhouden wordt door Trinity House Hij dateert uit 1841 en staat 49 meter boven de
zeespiegel met een bereik van ongeveer 37 kilometer.
Sikorski Memorial: Een gedenkteken opgedragen aan Generaal Wladyslaw Sikorski,
hoofdbevelhebber van het Poolse leger en Premier van Polen in ballingschap, die
omgekomen is bij een vliegtuigongeval op 4 juli 1943. Het monument bevindt zich op
Europa Point, dichtbij de vuurtoren en Harding´s Battery. De nieuwe structuur is onthuld
op 4 juli 2013, 70 jaar na het tragische ongeval van het B-24 vliegtuig en de dood van
deze oorlogsheld.
Gorham’s Cave Complex Uitzichtplatvorm: Het Uitzichtplatvorm biedt zicht op de vier
Wereld Erfgoed Neanderthal Grotten. Vanwege de archeologische gevoeligheid is er een
jaarlijks maximum aantal bezoekers. Dit platvorm biedt spectaculaire uitzichten en
onderzoeksmogelijkheden, zonder schade te veroorzaken aan de kwetsbare
archeologische omgeving.
RONDLEIDINGEN EN BEZOEKEN
Minibus Tours met reisgids: Boek op voorhand een excursie met een lokale
touroperator om Gibraltar te bezoeken.
Taxi Tours: Bezoek het Upper Rock natuurgebied en zijn attracties in een comfortabele
taxi met een persoonlijke gids.
Vraag voor meer informatie over toegankelijkheid een lid van ons team of volg deze link
naar onze website: http://www.visitgibraltar.gi/accessibility
Bron: Gibraltar Tourist Board T: +350 20045000 E: marketing@tourism.gov.gi W: www.visitgibraltar.gi
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