SEVERDIGHETER I GIBRALTAR

NATURRESERVAT
St. Michaels Grotte (St. Michael's Cave):
Denne vakre naturlige grotten ble forvandlet til et sykehus under andre
verdenskrig; i dag er det et unikt konsertlokale. Det finns også den nedre delen
av fjellet som gir den mest eventyrlystne besøkende en uforglemmelig
opplevelse, men disse turene må bestilles på forhånd.

The Windsor Bridge
Gibraltars nyeste turistattraksjon er definitivt ikke for pyser og reddharer, men
modigere personer kan besøke den nye hengebroen på Royal Anglian Way.
Denne oppsiktsvekkende konstruksjonen er 71 meter lang og ligger over en 50
meter dyp kløft.
Apes’ Den
En av Gibraltars viktigste turistattraksjoner, Barbariske Makaker er faktisk
haleløse aper. Vi anbefaler at du ikke tar mat med deg eller rører disse dyrene
som kan bite.
The Great Siege Tunnels
Den Store Beleiringens tunneler er et imponerende forsvarssystem utviklet av
militære ingeniører. Under Den Store Beleiringen i 1779-83 ble disse tunnelene
utgravd i fjellet ved hjelp av de enkleste verktøy og krutt.
World War II Tunnels
Under andre verdenskrig var et angrep på Gibraltar nær forestående. Svaret var
å konstruere et massivt nettverk av tunneler for å bygge en festning inne i
festningen.
9.2” Gun, O’Hara’s Battery
O'Hara's Batteri ligger på det høyeste punktet på fjellet og huser en 9,2 " kanon.
Det vises originalt materiale fra andre verdenskrig og en film fra 1947.
Military Heritage Centre
Sentret for krigshistorie som ligger i Princess Caroline's Battery har et
fascinerende utvalg av gjenstander av militær- og krigshistorien.
Gibraltar, a City Under Siege Exhibition
Utstillingen "Gibraltar, en by under beleiring" ligger i en av de første bygningene
noensinne bygd av britene i Gibraltar. Den vigtigste del av bygningen er uten tvil
graffitier som kan ses på veggene, den tidligste graffitien strekker seg tilbake til
1726.
Moorish Castle
Fortifikasjonene på og rundt stedet for den Mauriske Festningen ble først bygget
i 1160. Tårnet ”Tower of Homage”, dets hovedtrekk, daterer sig fra ca 1333 e.Kr.
da Abu'l Hassan gjenerobret Gibraltar fra Spania.

Cable Car
Taubanen bygget i 1966 går til toppen av fjellet, hvor du kan nyte en spektakulær
utsikt.
SENTRUM
Casemates Square
Oppkalt etter de britiske kasernene som ligger på nordsiden av torget, har dette
området tjent mange formål. Tidligere var det området for offentlige henrettelser,
nå er denne kommersielle plassen et knutepunkt for sosiale aktiviteter.
Kunst og Håndverk Senter / Fine Arts Gallery
To separate gallerier innen Casemates Square tilbyr et bredt utvalg av malerier,
kunst og håndverk skapt av lolkale mestere.
Gibraltar Crystal Glass Factory
På Glasfabrikken kan besøkende se på dyktige glassblåsere som håndterer og
former det smeltede glasset.
American War Memorial
Denne fremtredende buegangen ble bygd inn i bymuren i 1932 til minne om
prestasjoner og fellesskap mellom De forente staters marine og Den kongelige
marine under Første Verdenskrig.
Mario Finlayson National Art Gallery
Galleriet ble åpnet i 2015 med utstillingslokaler dedikert til gibraltarske kunstnere;
Gustavo Bacarisas, Jacobo Azagury, Leni Mifsud og Rudesindo Mannia. Disse
fire historiske kunstmalere regnes som de mest kjente og produktive lokale
kunstnere. Verk av Mario Finlayson BEM (British Empire Medal) vises også i
vestibylen. I tillegg har galleriet et lite projeksjonsrom som viser opptak og
intervjuer relatert til kunstnerne.
Cathedral of St. Mary the Crowned
Katedralen ligger på stedet av en moske, Den ble hardt skadet under den Store
Beleiringen men noen av den tidlige konstruksjon fremdeles kan ses. Den ble
konvertert til en Romersk-katolsk katedral snart etter 1462.
Great Synagogue and Flemish Synagogue
Gibraltar har et betydelig jødisk samfunn og den Store Synagogen i Engineer
Lane er sannsynligvis en av de eldste på den Iberiske halvøya og dateres tilbake
til 1724. Guidede turer kan ordnes.
Gibraltar National Museum
Museet huser en samling av Gibraltars originale gjenstander, gamle utskrifter og
bilder sammen med en videofilm om fremstillingen av modeller av
neandertalmennesker, to svært nøyaktige rettsmedisinske rekonstruksjoner av
en kvinne og et barn. Gibraltars rike militærhistorie og mangfoldige naturhistorie
er også representert mens den nedre delen av bygningen er uten tvil det best
bevarte mauriske badhuset i Europa.

King’s Bastion
King 's Bastion var hjørnesteinen i Gibraltars forsvar under den Store Beleiring.
Idag används den som fritidscenter med en bowlinghall, skøytebane och
multiskärm biograf blant andre faciliteter. Ved siden av fritidssenteret kan man
nyte et vakkert grønt rekreasjonsområde kalt Commonwealth Park.
Anglican Cathedral of the Holy Trinity
Til tross for sitt bedragende mauriske utseende ble den Anglikanske Katedralen
av Den Hellige Treenighet ferdigbygd etter 1825. Katedralen ble reist under
veiledning av general Sir George Don som er gravlagt her.
St Andrew’s Church
I 1840-årene begynte en gruppe skotter pengeinnsamling som resulterte i
åpningen av St. Andrews kirke på 30. mai 1854.
Garrison Library
Garnisonens bibliotek ligger i en stilig bygning innviet i 1793 og huser en
bemerkelsesverdig samling av materiale om Gibraltar. Det er ukentlige turer på
biblioteket hvor du kan oppdage dets skatter.
King 's Chapel
En kirke ved siden av Klosteret der, under flaggfargene av flere Britiske
regimenter, ligger restene av kona til en spansk guvernør, sammen med restene
av britiske guvernører.
The Convent
Denne bygningen har vært den offisielle residensen til Gibraltars guvernører
siden 1711. Opprinnelig var det et fransiskanerkloster, derav navnet. Et
vaktskifte foregår ved inngangen i løpet av uken.
John Mackintosh Hall
Det er et sentrum for Gibraltars kulturelle aktiviteter, som inneholder et offentlig
bibliotek, teater- og konferansesal sammen med lokaler for utstillinger og andre
arrangementer.
Trafalgar Cemetery
En kirkegård hvor to av de som døde av sår i slaget ved Trafalgar er
begravet. En seremoni holdes her hvert år på Trafalgar Dag for å minnes Lord
Nelsons seier i det historiske slaget.
UTENFOR BYEN
Catalan Bay Village
Det var genovesiske fiskere som først bosatte sig i området i det 18. århundre.
Landsbyen ble oppkalt etter at den ble ansett som et fristed for katalanerne som
flyktet fra Napoleons invasjon av Spania i det 19. århundre.
The Marinas
Det er to marinaer i Gibraltar, Ocean Village og Queensway Quay som tilbyr
udmerkede fortøyningsfasiliteter, butikker, restauranter og et kasino.

Dolphin Watching
Besøk delfiner i deres naturlige miljø i Gibraltarbukten. Båtturer avgår
fra Marina Bay / Ocean Village.
Alameda Botanic Gardens & Wildlife Park
Denne vakre grønne oasen med planter og trær er faktisk en skjult perle. Det er
også en liten park som ligger innenfor hagen som bevarer ville dyr.
Nelson's Anchorage - 100 Ton Gun
Dette imponerende viktorianske supervåpenet var installert her i slutten av
nittendetallet. Den eneste andre gjenværende kanon er funnet i Malta.
Shrine of Our Lady of Europe and Museum
Kirken ligger ved den sørlige enden av fjellet. Opprinnelig var denne
helligdommen en moske og omgjort til et kapell av de kristne i 1462. Det er også
et museum som skildrer helligdommens lange historie.
Mosque
Moskéen ved Europa Point var bygget i 1997 og tar hensyn til den muslimske
befolkningen i Gibraltar, de fleste av dem kommer fra Marokko. Moskéen kan
besøkes på visse tider i løpet av dagen.
The Lighthouse
Fyret i Gibraltar er det eneste utenfor Storbritannia som er regulert av Trinity
House. Det dateres tilbake til 1841 og står 49 meter over havet med en
rekkevidde på rundt 37 kilometer.
Sikorski Memorial
Et minnesmerke dedikert til general Wladyslaw Sikorski, Polens statsminister i
eksil og hærens øverstkommanderende drept ved flystyrt 4. juli 1943.
Minnestedet ligger på Europa Point nær Fyrtårnet og Hardings batteri. Innvielsen
av det nye monumentet fant sted 4. juli 2013, 70-årsdagen for krasjet av B-24 fly
og denne krigsheltens tragiske død.
TA SEG RUNDT
Guidede buss turer
Bestill en utflukt med en lokal turoperatør før du besøker Gibraltar eller hvis du
bor på et lokalt hotell.
Taxi turer
Besøk fjellets attraksjoner med en personlig guide i en komfortabel taxi.
For mer informasjon vennligst spør et medlem av vårt team eller følg denne linken til vår hjemmeside
http://www.visitgibraltar.gi/accessibility
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