LLOCS D’INTERÈS TURÍSTIC
PART ALTA DEL PENYAL
St. Michael’s Cave / Cova de Sant Miquel: Unes de les coves naturals més
belles d’Europa. Durant la Segona Guerra Mundial es va preparar com a hospital;
però avui és un auditori. N’hi ha també una part més baixa per al turista més
aventurer, que es pot visitar amb guíes especials i cita prèvia.
Apes Den / Cau dels Micos: Aquesta és una de les atraccions turístiques més
importants de Gibraltar. Us recomenem que no portin menjars a la vista i que no
toquin a aquests animals, perque és posible que mosseguin. És establerta una
multa per donar menjar als micos.
Windsor Bridge / El pont de Windsor: La més nova atracció turística de
Gibraltar no és precisament pels febles de cor, però els més intrèpids residents i els
visitants poden visitar el nou pont penjant à Royal Anglian Way (Camí Reial Anglés).
Aquesta espectacular obra d'enginyeria té 71metres de longitud, a través d'un
barranc de 50 metres de fondària.
El Skywalk: (Passadís elevat): Situat a 340 metres directament sobre el nivell
del mar, el Skywalk es troba més alt que l'altura màxima del gratacel “The Shard” a
Londres. El Skywalk de Gibraltar ofereix impresionants vistes panoràmiques de
360º que abasten tres països i dos continents, i enllaços a altres llocs de la Reserva
Natural de la part més alta del Penyal.
Great Siege Tunnels / Túnels del Gran Setge: Excavats per els enginyers del
exèrcit britànic durant el Gran Setge de 1779-1783, van ésser tallats a la pedra amb
unes eines molt simples i ajudats de la pólvora. Aquests túnels formen part d’un
dels sistemes defensius més impresionants de tot el món.
World War II Tunnels / Túnels de la Segona Guerra Mundial: Durant la
Segona Guerra Mundial, un atac a Gibraltar era inminent. Per aquesta raó es va
crear un extens sistema de túnels que actuaven com a mecanisme de defensa.
City under Siege Exhibition / Exposició La Ciutat sota l'assetjament:
Aquesta expocisió mostra les terribles condicions en les que sobrevivíen els soldats
durant el gran setge. El aspecte més important del edifici és la pintada que encara
es pot veure a les muralles.

Moorish Castle / Castell Àrab: L'origen de les fortificacions pertanyents a
l’entorn del Castell Àrab ens remonta a l’any 1160. Aquestes van ésser destruïdes
quan Espanya va reconquerir Gibraltar durant els anys años 1309 i 1333. La Torre
del Homenatge, edifici principal d’aquesta construcció, data de l’any 1333, quan
Abu’l Asan tornà a conquerir Gibraltar.
Telefèric: Una manera divertida de pujar fins al més alt del Penyal.

CENTRE DE LA CIUTAT
Casemates Square / Plaça de Casamates: Aquesta és la plaça principal, i és a
on es van ubicar les casernes britàniques. Inicialment era el lloc on es feien les
execucions públiques; avui és el centre comercial i el punt de reunió social, amb
molts restaurants, cafeteríes y botigues.
Gibraltar Crystal / Fàbrica de Vidre: Una oportunitat única on es pot mirar com
els experts bufadors donen forma y treballen el vidre utilitzant mètodes manuals.
American War Memorial / Monument Americà: Aquest arc va ser construït a
les muralles de la ciutat a l’any 1932 per conmemorar la aliança i la camaradería de
les armades britànica i americana durant la primera guerra mundial.
Mario Finlayson, National Art Gallery / La Galeria Nacional d'Art “Mario
Finlayson”: Aquesta galeria va obrir les seves portes el 2015, amb sales
d'exposicions dedicades als artistes gibraltarenys Gustavo Bacarisas , Jacobo
Azagury , Leni Mifsud i Rudesindo Mannia. Aquests quatre artistes, ja morts, són
considerats els més prestigiosos i prolífics artistes locals. Obres de Mario Finlayson
es mostren també al vestíbul d'entrada. A més, la galeria compta amb una petita
sala de projecció on es poden veure material d'arxiu i entrevistes relacionades amb
els artistes exposats.
Galeria de Belles Arts / Galeria Gustavo Bacarisas i Exposició d'Art
Modern de Gibraltar: Són tres galeries dins de los “barracones” de Casemates i
el proper Bastió Montagu, que ofereixen una àmplia selecció de peces d'art.
Cathedral of St Mary the Crowned / Catedral de Santa María la Coronada:
Edificada al lloc on s’erigia la mesquita principal, al centre de la ciutat, aquesta
catedral va ser molt danyanda per els bombardeigs del Gran Asedi del segle XVIII.
Great Synagogue and Flemish Synagogue / Gran Sinagoga i Sinagoga
Flamenca: La Gran Sinagoga en Engineer Lane, és una de les més antigues a la
península, data de l’any 1724. Es posible realitzar visites guiades a la bonica
Sinagoga Flamenca, a Line wall Road.
Gibraltar National Museum / Museu de Gibraltar: El museu alberga una
collecció d'objectes originals, gravats antics i fotografies de Gibraltar, juntament
amb una presentació audiovisual de la fabricació dels models de Neanderthal, dues
reconstruccions forenses molt precises d'una dona de Neandertal i el nen. La rica
història militar i diversa de la Roca també es troba aquí representada mentre que la
part inferior de l'edifici constitueix el que amb tota probabilitat són els Banys Àrabs
millor conservats de Europa.

King’s Bastion Leisure Centre / King’s Bastion Centre de Lleure: Es troba
entre les muralles de King’s Bastion, al seu moment utilitzades per a defendre
Gibraltar. Avui s’ha transformat en un centre de lleure a on es pot jugar a bitlles,
patinar sobre el gel, salons de joc, àrea d’internet, restaurants, bars, bar / sala
juvenil, discoteca, cinemas i gimnasi. Al costat d'aquest centre de lleure es pot
gaudir d'una zona verda recreativa anomenada Parc de la Commonwealth
(Commonwealth Park).
Cathedral of the Holy Trinity / Catedral Anglicana de la Santísima Trinitat:
Malgrat el seu aspecte àrab, la Santísima Trinitat no va ser establerta fins al 1825.
Aquí es troba enterrat el General Sir George Don; sota la seva direcció es va erigir
aquesta catedral.
St Andrew’s Church / Esglèsia de Sant Andreu: A la dècada de 1840, un grup
de ex patriotes escocesos començà a recollir diners i van contruïr el temple, que es
va finalitzar amb l’apertura de la Esglèsia de Sant Andreu el 30 de maig de 1854.
Garrison Library / Biblioteca Garrison: Aquest elegant edifici es va construïr
sobre la residència del governador durant el periode espanyol de Gibraltar.
Inaugurat al 1793, alberga una important colecció d’obres.
King’s Chapel / La Capella del Rei: Al seu interior, entre les senyeres d’un gran
número de regimients britànics, estan els restes de la dona del Governador
espanyol de Gibraltar a 1648, juntament amb gobernadors britànics.
The Convent / El Convent: La residència oficial dels governadors de Gibraltar des
de 1728. Originalment es va fundar com a convent per a la Ordre Franciscana. El
canvi de guàrdia tè lloc durant la setmana.
John Mackintosh Hall: Es el centre de la vida cultural de Gibraltar; i un lloc on es
troben asiduament més de 200 asociacions culturals i didàctiques.
Trafalgar Cemetry / Cementiri de Trafalgar: Es troba justament al sud de les
muralles de la ciutat. El seu nóm conmemora la batalla de Trafalgar (1805); però
només dos soldats que van morir a aquesta batalla han estat enterrats aquí.

FORA DE LA CIUTAT
Catalan Bay: Habitada per pescadors genovesos al segle XVIII, també va ésser
considerada pels catalans com una via de sortida a la invasió d’Espanya per part de
Napoleó.
Marinas / Ports Esportius: A Gibraltar hi existeixen dos ports esportius:
Queensway Quay i Ocean Village, amb excelents botigues, restaurants amb
terrasses al mar i el Casino de Gibraltar.
Els Dofins: Excursions per a veure aquests encantadors mamífers a la badia de
Gibraltar. En surten de Ocean Village / Marina Bay i del Ferry Terminal.

Botanic Gardens & Wildlife Park / Els Jardins Botànics i el Parc de La
Natura: La inauguració d’aquests espectaculars jardins es va fer a l’any 1816. Es
aquí a on també es troba un auditori a l’aire lliure i un parc de conservació de la
fauna.
Nelson’s Anchorage and 100 Ton Gun / El Ancoratge de Nelson i el Canyó
de 100 tones: La nau HMS Victory va ésser remolcada fins a aquesta badia
després de la seva victòria a la batalla de Trafalgar. És sobre aquestes aigües on
s’ubica el canyó de 100 tones fabricat a principis del segle XIX.
Shrine of Our Lady of Europe / La Capella de Nostra Senyora d’Europa:
Situada a l’extrem sud de la Roca, aquest santuari era originalment una mesquita
que va esdevenir capella per part dels espanyols al 1462. Hi ha un museu dintre de
la capella que representa su llarga història.
The Mosque / La Mesquita: És un bonic exemple d’arquitectura. Fou sufragat per
el rei Fahad Abdul Aziz d’Aràbia Saudi i finalitzada a l’any 1997. Es pot visitar la
mesquita a determinades hores del dia.
Trinity House Lighthouse / El Far: El far de Gibraltar és l’únic far administrato
per Trinity House situat fora del Regne Unit i data des de l’any 1841.
Monument Commemoratiu al General Sikorski / Sikorski Memorial: És un
monument dedicat al general Wladyslaw Sikorki, Comandant en Cap de l'exèrcit
polonès i primer ministre de Polònia à l'exili que va ser assasinat en un accident aeri
el 4 de juliol de 1943. El monument està situat a la Punta d'Europa, prop del far i de
la bateria de Harding. La dedicació de la nova estructura es va dur a terme el 4 de
juliol de 2013, el mateix dia del 70è aniversari del accident de l'avió B – 24 la
tràgica mort d'aquest heroi dels temps de la guerra.
Plataforma de visionament del complex de les coves de Gorham: Aquesta
plataforma de visió té vistes panoràmiques des de les que es dominen les quatre
coves de Neanderthal, declarades Patrimoni de la Humanitat. Les pròpies coves
estan subjectes a una quota anual de visitants a causa de la seva sensibilitat
arqueològica. Així doncs, aquesta facilitat proporciona vistes espectaculars i la
interpretació del lloc sense risc de causar mal a la fràgil arqueologia.
COM ENS PODEM MOURE PER GIBRALTAR
Recorreguts en autobús: Pot reservar una excursió en autobús abans de la seva
visita al Penyal; o si està hospedat a un hotel de Gibraltar.
Recorreguts en taxi: Visiti i gaudexi de les atraccions en un taxi amb guia
personal.
Si desitgeu més informació sobre l'accessibilitat, si us plau, consulteu amb el nostre
personal o sigueu aquest enllaç en el nostre lloc web:
http://www.visitgibraltar.gi/accessibility
Source: Gibraltar Tourist Board, Tel: +350 20045000, E-mail:
marketing@tourism.gov.gi, website: www.visitgibraltar.gi

