Sevärdheter i Gibraltar
NATURRESERVAT
St. Michaels Grotta (St. Michael's Cave)
Denna vackra naturgrotta var ett sjukhus under andra världskriget. Idag är det en
unik konsertsal. Det finns också en lägre belägen del, som erbjuder den mest
äventyrliga besökaren en upplevelse som kommer aldrig att glömmas. Dessa turer
måste dock bokas på förhand.
Windsorbron (Windsor Bridge)
Gibraltars nyaste turistattraktion är definitivt inte för de fega. Modiga invånare och
gäster kan besöka den nya hängbron på Royal Anglian Way. Detta spektakulära
verk är 71 meter långt och ligger över en 50 meter djup klyfta.
Apornas Håla (Apes Den)
En av Gibraltars viktigaste turistattraktioner, Barbary Makaker, är faktiskt svanslösa
apor. Vi rekommenderar att du håller borta mat och inte rör dessa djur eftersom de
kan bita.
Den Stora Belägringens tunnlar (Great Siege Tunnels)
Tunnlarna är ett imponerande försvarssystem konstruerat av militära ingenjörer.
Under den Stora Belägringen (år 1779-1783) var dessa tunnlar uthuggna i berget
med hjälp av krut och de enklaste verktygen.
Andra världskrigets tunnlar - Berget och Fästningen
(World War II Tunnels - Rock and Fortress)
Under andra världskriget var en attack mot Gibraltar på kommande. Man förberedde
för en attack genom att konstruera ett massivt nätverk av tunnlar för att bygga en
fästning inne i fästningen.
9.2" Gun, O 'Hara' s Battery – Rock and Fortress
9,2 " Kanon, O 'Haras Batteri – Berget och Fästningen
Batteriet ligger på bergets högsta punkt och rymmer en 9,2" kanon. Det visas original
material från andra världskriget och en film från 1947.
Centrum för militär arv (Military Heritage Centre)
Prinsessan Carolines vapenarsenal består av en fascinerande samling av föremål
från militär historia.
Utställning ”Gibraltar, en stad under belägring”
(Gibraltar, a City Under Siege Exhibition)
En av de första byggnader som britterna någonsin byggt i Gibraltar. Det viktigaste i
byggnaden är utan tvekan graffiti som kan ses på väggarna. Den tidigaste graffitin
sträcker sig ända tillbaka till 1726.
Det Moriska Slottet (Moorish Castle)
Slottets huvudsakliga kännetecken är Vördnadens torn från omkring 1333 e.Kr. då
Abu'l Hassan återtog Gibraltar från Spanien.

Linbanan (Cable Car)
Sedan 1966 har linbanevagnen löpt till toppen av berget, där man kan njuta av
fantastisk utsikt.
CENTRUM
Casemates Torget (Casemates Square)
Uppkallad efter de brittiska barackerna som ligger på den norra delen av torget, har
detta område betjänat många syften. Tidigare var platsen använd för offentliga
avrättningar, nu är detta handelstorg centrum för de sociala aktiviteterna.
Konst- och hantverkscenter (Arts and Crafts Centre/ Fine Arts Gallery)
Två separata gallerier inom Casemates barackerna erbjuder ett brett urval av lokalt
producerad målningar, konst och hantverk.
Gibraltars Kristall Glasfabrik (Gibraltar Crystal Glass Factory)
Besökare kan titta på de mycket skickliga glasblåsarna som formar och jobbar med
det smälta glaset och hanterar det för hand.
Amerikanska Krigsminnet (American War Memorial)
År 1932 byggdes denna framträdande båge in i stadsmuren för att fira
kamratskapet av U.S. Navy och Royal Navy och deras insats under Första
Världskriget.
Mario Finlayson Rikskonsthall (Mario Finlayson National Art Gallery)
Galleriet öppnades 2015 med utställningen tillägnad åt konstnärer från Gibraltar,
Gustavo Bacarisas, Jacobo Azagury, Leni Mifsud och Rudesindo Mannia. Dessa
fyra historiska konstnärer anses vara de mest kända och produktiva lokala artister.
Verk av Mario Finlayson BEM (British Empire Medal) visas också i entrén. Dessutom
har galleriet ett litet rum var man kan se bilder och intervjuer av de utställda
konstnärerna.
St.Maria Den Bekrönade Katedralen (Cathedral of St. Mary the Crowned)
Katedralen ligger på platsen för en moské. Den skadades mycket under den Stora
Belägringen, men en del av den tidiga strukturen kan fortfarande ses. Den
omvandlades till den romersk-katolska katedralen direkt efter 1462.
Stora Synagogan och Flamländska Synagogan (Great Synagogue and Flemish
Synagogue)
Gibraltar har ett betydande judisk samhälle och den Stora synagogan på Engineer
Lane är en av de äldsta på den Iberiska halvön. Dess historia går tillbaka till 1724.
Guidade turer kan ordnas.
Gibraltar National Museum
Museet rymmer en samling av Gibraltars ursprungliga föremål, gamla bilder och
fotografier tillsammans med en audiovisuell presentation av Neandertalaren.
Presentationen innehåller två mycket rättsmedicinskt sätt korrekta rekonstruktioner
av en Neandertalarkvinna och ett barn. Bergets rika militära och naturhistoria är
också representerad där. Den nedre delen av byggnaden är förmodligen det bäst
bevarade moriska badhuset i Europa.

Kungens Bastion (King's Bastion)
Kungens Bastion var hörnstenen i Gibraltars försvar under den Stora Belägringen.
Idag används den som fritidscenter, med bland annat en bowlinghall, skridskobana
och bio. Intill fritidscentret kan man njuta av ett vackert grönt fritidsområde som
kallas ”Commonwealth Park”.
Den Heliga Treenigheten Anglikanska Katedralen (Anglican Cathedral of the
Holy Trinity)
Trots sitt moriska utseende byggdes katedralen år 1825. Bland de begravda här är
general Sir George Don, under vars ledning katedralen byggdes.
St Andrews skotska kyrka (St Andrew's Church)
På 1840-talet började en grupp utländska skottar en pengainsamling, vilket
resulterade i öppningen av St. Andrews kyrka den 30 maj 1854.
Garnisonens Bibliotek (Garrison Library)
Denna snygga byggnad invigdes 1793 och rymmer en märklig samling verk från
Gibraltar. Varje vecka har man visningar i biblioteket där kan man upptäcka dess
skatter.
Kungens kapell (King's Chapel)
En kyrka bredvid klostret där det under färgerna av flera brittiska regementen ligger
resterna av en spansk guvernörs hustru, tillsammans med rester av brittiska
guvernörer.
Klostret (Convent)
Denna byggnad har varit den officiella bostaden för Gibraltars guvernörer sedan
1711. Den var en gång ett franciskanskt kloster. Därifrån kommer dess namn.
Vaktavlösningen sker vid ingången under veckan.
John Mackintosh Hallen (John Mackintosh Hall)
Centrum för Gibraltars kulturella aktiviteter. Där finns ett stadsbibliotek, en teater och
en konferenslokal samt rum för utställningar och andra evenemang.
Trafalgar Begravningsplats (Trafalgar Cemetery)
En begravningsplats där två av dem som dog i slaget vid Trafalgar är begravd. En
ceremoni hålls här varje år på Trafalgar Dag för att fira minnet av Lord Nelsons
seger i den historiska striden.
UTANFÖR STADEN
Byn i Katalanska bukten (Catalan Bay Village)
Det var fiskare från Genua som först bosatte sig i området under 1700-talet, även
om byn fick sitt namn efter att den ansågs vara en fristad för katalanerna, som flydde
Napoleons invasion i Spanien på 1800-talet.
Småbåtshamnar (The Marinas)
Det finns två småbåtshamnar i Gibraltar, Ocean Village och Queensway Quay, som
erbjuder utmärkta ställen för förtöjning av fritidsbåtar. Dessutom finns det butiker,
restauranger och kasinon på områden.

Delfinsafari (Dolphin Watching)
Besök delfinerna i deras naturliga miljö i Gibraltarbukten. Båtturer avgår
från Marina Bay/Ocean Village.
Alameda Botaniska Trädgårdar och Djurparken (Alameda Botanic Gardens and
Wildlife Park)
Denna vackra gröna oas med sina växter och träd är verkligen en dold pärla. Det
finns också en park som bevarar vilda växter och djur, som ligger inom trädgården.
Nelsons Ankarplats – 100 Ton Kanon (Nelson Anchorage – 100 Ton Gun)
Denna imponerande viktorianska superkanon var installerad på berget i slutet av
1800-talet. Den enda andra kvarvarande kanonen finns på Malta.
Vår Fru av Europa Helgedom med Museet (Shrine of Our Lady of Europe and
Museum)
Denna helgedom, som är belägen vid södra ändan av berget, var ursprungligen en
moské. Den omvandlades till ett kapell av de kristna år 1462. I kyrkan finns det ett
museum som skildrar kapellets långa historia.
Moskén (Mosque)
Moskén vid Europa Point, som byggdes år 1997, lämpar sig för den muslimska
befolkningen i Gibraltar. De flesta med ursprung från Marocko. Moskén kan besökas
vid vissa tider under dagen.
Fyren (The Lighthouse)
Gibraltar Fyr är den enda utanför Storbritannien som styrs av Trinity House. Den
byggdes 1841 och reser sig 49 meter över havet med en räckvidd på cirka 37
kilometer.
Sikorski Monument (Sikorski Memorial)
Ett minnesmärke tillägnad general Wladyslaw Sikorski, överbefälhavaren
av polska armén och Polens premiärminister i exil, som omkom i en flygolycka den 4
juli 1943. Monumentet ligger vid Europa Point, nära Fyren och Hardings Batteri.
Invigningen av det nya monumentet ägde rum den fjärde juli 2013, 70-årsjubileet för
kraschade B-24 flygplan och tragisk död av denna krigshjälte.
TA SIG RUNT (GETTING AROUND)
Bussresor (Bus Tours)
Boka en utflykt med en lokal researrangör innan du besöker Berget eller om du bor
på ett lokalt hotell.
Taxi turer (Taxi Tours)
Besök Upper Rocks sevärdheter med en personlig guide i en bekvämlig taxi.
För mer information om tillgänglighet, vänligen fråga vårt team eller följ den här
länken till vår hemsida. http://www.visitgibraltar.gi/accessibility
Gibraltar Tourist Board Tel: +350 20045000, E-mail: marketing@tourism.gov.gi
Website: www.visitgibraltar.gi

