CE SA VEZI SI CE SA FACI IN GIBRALTAR

PARTEA DE SUS
Peștera Sf. Mihail (St. Michael’s Cave): Această grotă naturală frumoasă a fost pregătită ca spital
în timpul celui de-al doilea război mondial; astăzi este un auditorium unic. Există, de asemenea,
un segment inferior care oferă celui mai aventuros vizitator o experiență care nu trebuie uitată,
totuși, aceste tururi trebuie să fie organizate în prealabil.
Podul Windsor (The Windsor Bridge): Această atracție nu este cu siguranță pentru cei cu inima
slabă, dar rezidenții și vizitatorii mai intrudiți pot vizita noul pod suspendat la Royal Anglian Way.
Această constructie spectaculoasă a ingineriei are 71 de metri lungime, pe un defileu de 50 de
metri adâncime.
Platforma de cristal (The Skywalk) : Situat la 340 de metri direct deasupra nivelului mării, Skywalk
este situat mai sus decât cel mai înalt punct al The Shard din Londra. Platforma de cristal din
Gibraltar oferă vederi impresionante de 360 °, care se întind pe trei țări și două continente și
către alte zone din rezervația naturală Upper Rock.
Denumirea maimuțelor (Apes’ Den) : Una dintre cele mai importante atracții turistice din
Gibraltar, Macacii Barbary sunt de fapt maimuțe fără taină. Vă recomandăm să nu purtați semne
vizibile de mâncare sau să atingeți aceste animale, pot mușca.
Marele tunele de asediu (The Great Siege Tunnels): Marele tunele de asediu, un sistem
impresionant de apărare conceput de ingineri militari. Excavate în timpul Marelui Asediu din anul
1779-83, aceste tuneluri au fost create cu ajutorul celor mai simple unelte; dalta, ciocan și praf
de pușcă.
Tunelele din al doilea război mundial (World War II Tunnels): In timpul celui de-al doilea război
mondial, un atac asupra Gibraltarului a fost iminent. Răspunsul a fost construirea unei rețele
masive de tuneluri pentru a construi o fortăreață în interiorul unei cetăți.
Tun de 9,2”, Bateria lui O’Hara (9,2” Gun, O’Hara’s Battery): Situat în punctul cel mai înalt al stâncii,
Bateria lui O’Hara găzduiește un tun de 9,2” cu material original al II-lea Război Mondial, un film
din anul 1947 este de asemenea prezentat.
Centrul de patrimoniu militar (Military Heritage Centre): O serie fascinantă de machete din istoria
militară este adăpostita în Bateria Prințesei Caroline.
Gibraltar, o expoziție City Under Siege (City Under Siege Exhibition): Una dintre primele clădiri
construite vreodată de Britanici în Gibraltar. Fără îndoială, cel mai important aspect al clădirii este
grafitul care poate fi văzut pe pereți, cel mai timpuriu datând din anul 1726.

Castelul Maur (Moorish Castle): Fortificațiile de pe și în jurul amplasamentului Castelului Maur au
fost construite pentru prima dată în anul 1160. Turnul Omagiei, caracteristica principală, datează
din jurul anului 1333 AD, când Abu’l Hassan a recuperat Gibraltar de la Spanioli.
Telecabina/ Telefericul (Cable Car): Operativ din anul 1966, vă duce în vârful stâncii, de unde
vederile sint impresionante.
CENTRUL ORAȘULUI
Piața Casemates (Casemates Square): Denumită după cazarma britanică situată la nordul pieței,
această zonă a servit mai multor scopuri. Fostul loc al execuțiilor publice, această piață comercială
a devenit hub-ul activităților sociale.
Galeria de arte plastice / Galeria Gustavo Bacarisas și Expoziția de artă modernă din Gibraltar (Fine
Arts Gallery): Trei galerii din cazarma Casemates și Bastionul Montagu din apropiere, oferind o
selecție largă de piese de artă.
Gibraltar Arts & Crafts: Descoperiți o gamă minunată de produse și lucrări de artă unica, toate
realizate manual de artizani locali.
Memorial de război american (American War Memorial): Acest arc proeminent a fost construit în
zidul principal al orașului în anul 1932, pentru a comemora realizările și tovărășia Marinei USA și
a Marinei Regale în timpul Primului Război Mondial.
Galeria de artă națională Mario Finlayson (The Mario Finlayson National Art Gallery): Galeria
deschisă în anul 2015 cu săli de expoziții dedicate artiștilor Gibraltari; Gustavo Bacarisas, Jacobo
Azagury, Leni Mifsud și Rudesindo Mannia. Acești patru artiști istorici sunt considerați cei mai
renumiți și prolifici artiști locali. Lucrările lui Mario Finlayson BEM sunt, de asemenea, prezentate
în holul de la intrare. În plus, galeria are o mică sală de proiecții care prezintă imagini și interviuri
legate de artiștii expuși.
Catedrala Sf. Maria Coroana (Cathedral of St. Mary the Crowned): Situată pe locul unei Moschei,
Catedrala a fost grav deteriorată în timpul Marelui Asediu, deși unele structuri timpurii pot fi încă
văzute. A fost transformată într-o Catedrală Romano-Catolică la scurt timp după anul 1462.
Marea Sinagogă și Sinagoga Flamandă (Great Synagogue and Flemish Synagogue): Gibraltar are o
comunitate Evreiască considerabilă, iar Marea Sinagogă din Inginer Lane are distincția de a fi una
dintre cele mai vechi din Peninsula Iberică, datând din anul 1724. Se pot organiza excursii ghidate.
Muzeul Național Gibraltar (Gibraltar National Museum): Muzeul găzduiește o colecție de machete
originale ale Gibraltarului, imprimari și fotografii vechi, împreună cu o prezentare audiovizuală a
confecționării modelelor de Neanderthal, două reconstrucții medico-legale foarte precise ale
unei femei și al unui neanderthal. Bogata istorie militară și diversă, istorie naturală a Rockului este
de asemenea reprezentată, în timp ce, partea inferioară a clădirii este probabil, cea mai bine
conservată Baie Moorică din Europa.
Bastionul Regelui (King’s Bastion): Bastionul Regelui a fost piatra cheie a apărărilor Gibraltarului
în timpul Marelui Asediu. Astăzi este folosit ca centru de agrement, cu o alee de bowling, patinoar

și cinematograf multi-ecran printre facilitățile sale. Alături de centrul de agrement, vă puteți
bucura de o zonă de agrement verde frumos amenajată, numită Commonwealth Park.
Catedrala anglicană a Sfintei Treimi (Anglican Cathedral of the Holy Trinity): În ciuda aspectului său
înșelător de Maur, Catedrala Sfintei Treimi a fost construită in anul 1825. Printre cei
înmormântați aici se află Generalul Sir George Don, sub a cărui direcție a fost ridicată catedrala.
Biserica Sf. Andrei (St Andrew’s Church): În anul 1840, un grup de Scotieni expatriați a început
strângerea de fonduri, ceea ce a dus la deschiderea Bisericii Sf. Andrei la data de 30 Mai 1854.
Biblioteca Garrison (Garrison Library): Această clădire frumoasă a fost inaugurată în anul 1793 și
găzduiește o colecție remarcabilă de lucrări din Gibraltar. Există excursii săptămânale în bibliotecă
unde puteți descoperi comorile sale.
Spirit of The Rock : Tur ghidat într-o distilerie de gin locală. Aflați cum se combină botanicele
pentru a crea gin, în timp ce gustați diferite probe aflate aici.
King's Chapel: O biserică de lângă Convent unde, sub culorile mai multor regimente Britanice, se
află rămășițele soției unui Guvernator Spaniol, împreună cu alte rămășițe ale Guvernatorilor
Britanici.
Conventul (The Convent): Această clădire a fost reședința oficială a Guvernatorilor din Gibraltar
încă din anul 1711. A fost odată un Convent Franciscan, de unde și numele acestuia. În timpul
săptămânii are loc o montare de pază.
Sala John Mackintosh (John Mackintosh Hall): Un centru de activități culturale din Gibraltar, care
conține o bibliotecă publică, un teatru și o sală de conferințe, împreună cu săli pentru expoziții și
alte evenimente.
Cimitirul Trafalgar (Trafalgar Cemetery): Un cimitir în care sunt îngropați doi dintre cei care au
murit din cauza rănilor suferite în bătălia de la Trafalgar. O ceremonie are loc aici în fiecare an,
de Ziua Trafalgarului, pentru a comemora victoria Domnului Nelson în bătălia istorică.
IN AFARA ORASULUI
Cartier Catalan (Catalan Bay Village); Pescarii Genovezi s-au stabilit pentru prima dată în zonă în
secolul al XVIII-lea, deși cartierul a fost numit după ce a fost considerat un refugiu pentru Catalanii
care fugeau de invazia lui Napoleon din Spania, în secolul 19th.
Porturile marine (The Marinas): Există două porturi sportive în Gibraltar, Ocean Village și
Queensway Quay, care oferă facilități excelente de acostare, magazine, restaurante și un cazinou.
Vizionarea delfinilor (Dolphin Watching): Vizitați delfinii în mediul lor natural din Golful Gibraltar.
Tururi cu salupa din zona Marina Bay si Ocean Village.
Tururi cu elicopterul Fonnafly (Fonnafly Helicopter tours): Obțineți o vedere de la inaltimi de
neuitat asupra reperelor noastre emblematice dintr-un elicopter, tururile încep de la Aeroportul
Internațional Gibraltar.

Grădinile botanice Alameda și Parcul faunei sălbatice (Alameda Botanic Gardens and Wildlife Park):
Acest frumos refugiu verde, cu plantele și copacii săi este într-adevăr o minunatie ascunsă. De
asemenea, în cadrul grădinilor se află și un parc de conservare a vieții sălbatice.
Anchorage - Nelson's Gun - 100 tone Gun (Nelson’s Ancorage – 100 Ton Gun): Acest super-Tun
Victorian a fost instalat pe stâncă la sfârșitul secolului al XIX-lea, altul la fel se găsește în Malta.
Altarul Maicii Domnului al Europei și Muzeul (Shrine of Our Lady of Europe and Museum): Situat la
capătul sudic al stâncii, acest altar a fost inițial o Moschee și transformat într-o capelă de către
creștini în anul 1462. Există un muzeu la Altar care prezintă istoria sa lungă.
Moscheea (Mosque): Construită în anul 1997, Moscheea din Europa Point se adresează populației
Musulmane din Gibraltar, majoritatea provenind din Maroc. Moscheea poate fi vizitată la
anumite ore ale zilei.
Farul (The Lighthouse): Farul Gibraltar este singurul din afara U.K. reglementat de Trinity House.
Acesta datează din anul 1841 și se află la 49 de metri deasupra nivelului mării, cu o distanță de
aproximativ 37 de kilometri.
Memorialul Sikorski (Sikorski Memorial): Memorial dedicat Generalului Wladyslaw Sikorski,
Comandantul Sef al Armatei Poloneze și Prim-Ministru al Poloniei în exil, care a fost ucis într-un
accident aerian la 4 iulie 1943. Memorialul este situat la Europa Point, aproape de bateria Farului
și Harding-ului. Dedicarea noii structuri a avut loc pe 4 iulie 2013, 70 de ani de la prăbușirea
aeronavei B-24 și moartea tragică a acestui erou de război.
Platforma de vizionare complexă a peșterilor Gorham (Gorham’s Cave Complex Viewing Platform):
Platforma de vizionare are vedere la cele patru peșteri Neandertale care fac parte din Patrimoniul
Mondial. Datorită sensibilității lor arheologice, este permis un numar limitat de vizitatori. Accesul
de pe platforma oferă vederi spectaculoase a zonei, fără riscul de a provoca daune arheologice.
IMPREJURIMI
Tururi cu autobuzul (Bus Tours): Rezervați o excursie cu un tur operator local înainte de a vizita
Stânca sau dacă sunteți cazați într-un hotel local.
Tururi cu taxiul: (Taxi Tours) Vizitați atracțiile din Upper Rock cu un ghid personal în confortul unui
taxiu.
Pentru mai multe informații despre accesibilitate, vă rugăm să întrebați un membru al echipei
noastre sau urmați acest link către site-ul nostru web: http://www.visitgibraltar.gi/accessibility
Consiliul Turistic Gibraltar Tel: +350 200 74950 / +350 200 45000,
E-mail: marketing@tourism.gov.gi site-ul: www.visitgibraltar.gi

