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Zaproszenie do Granady 

Granada to stolica prowincji o tej samej nazwie w Andaluzji, w której 

uczniowie  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 2 w Rudzie Śląskiej mogli 

zdobywać doświadczenie zawodowe oraz poznać hiszpańską kulturę  

podczas projekt „Staże w hotelach i restauracjach europejskich szansą  

na rozwój zawodowy i osobisty”.  

Granada jest to zachwycające miasto, w którym kultura Europy przenika 

się ze stylem orientalnym tworząc fascynującą mieszankę. Przewodnik, 

który macie w rękach tylko w niewielkim stopniu pozwoli poznać  

to miejsce usytuowane u stóp ośnieżonych przez większą część roku  

gór Sierra Nevada. Zachęcamy do wspólnej podróży po Granadzie.  

 „Kto nie widział Granady, w ogóle nic nie widział” 
„Quien no ha visto Granada, no ha visto nada” 

 
 
 
 

Grupa uczestników projektu na Placu Trinidad (autor: Żaneta Kucharz) 
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PRZYDATNE INFORMACJE: 

 

Państwo – Hiszpania  

Wspólnota autonomiczna - Andaluzja  

Prowincja – Granada 

Powierzchnia – 88,02 km² 

Liczba ludności – 234 325 

Waluta - Euro 

 

 

Granada 

Granada każdego roku przyciąga 3 mln turystów. Najważniejszym 

zabytkiem Granady jest Alhambra, kompleks zamkowo-pałacowy z XIII-XIV 

wieku, który zachwyca każdego odwiedzającego. O niezwykłej 

atrakcyjności miasta decydują również wąskie, barwne uliczki dzielnicy 

Albaicin, renesansowa katedra Najświętszej Marii Panny od Wcielenia, 

Kaplica Królewska, w której spoczywają Królowie Katoliccy- Izabela 

Kastylijska oraz Ferdynand Aragoński, cygańska dzielnica Sacromonte, 

gdzie usytuowane są jaskinie, które do dziś służą za mieszkania bądź 

lokale, w których prezentowane jest flamenco. Granada to również ważny 

ośrodek uniwersytecki. 

Nie można opuścić miasta bez kupowania prezentów. Polecamy zakupy 

w centrum miasta. W wąskich uliczkach można znaleźć wiele małych 

sklepików z regionalnymi pamiątkami, w których każdy znajdzie  

coś interesującego. 

  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Bandera_de_Andalucia.svg
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Położenie Granady w Hiszpanii – mapa (źródło: www.kolumber.pl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Widok na Albaicin (autor zdjęcia: Agnieszka Sawa) 
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Albaicin  

 

Albaicín – dawna dzielnica arabska, która sama w sobie jest warta 

uwagi. Została wpisana w 1984 r., wraz z Alhambrą, na Listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO. Można tam próbować przejść 

pieszo, ale jest to jednak już większy kawałek i warto rozważyć 

podjechanie autobusem. Założyli ją Mauretańscy uciekinierzy  

w 1227 roku. Pnące się w górę wąziutkie uliczki tworzą prawdziwy 

labirynt, wzdłuż nich stoją pobielane domy, na których 

wewnętrznych 

dziedzińcach znajdują 

się ogrody. Dzielnica ta 

słynie z tego, że 

każdego dnia na ulicy 

można spotkać 

mieszkańców i ich 

stragany z arabskimi 

ozdobami.  

  

Pomnik Chorrojumo 

gypsy w dzielnicy Albaicin  

( autor: Agnieszka Sawa) 
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Sacromonte 

Jest to kolejna  dzielnica, którą rozsławiła społeczność cygańska żyjąca od 

końca XVI wieku w miejscowych jaskiniach. Do dziś służą one za 

mieszkania bądź lokale, w których grywane jest flamenco.  Aby dowiedzieć 

się nieco więcej o życiu w jaskiniach Sacromonte około 100 lat temu, 

warto odwiedzić miejscowe muzeum. W dziesięciu specjalnie urządzonych 

jaskiniach są eksponowane przedmioty codziennego użytku sprzed wieku: 

naczynia, meble, stroje regionalne. 

   

Sacromonte – Jaskinia, gdzie odbywają się występy flamenco. 
( autor: Agnieszka Sawa) 
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WARTO WIEDZIEĆ: 

 

 W 1984 roku Alhambra została wpisana na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. 

 Architekci Alhambry lubowali się w przedmiotach ścisłych dlatego 
jej mury są oparte na matematyce i geometrii. Wszędzie widać 
kwadraty i figury o nieodgadnionych proporcjach boków, ale także 
liczby, cytaty i znaki.  

 Alhambra  w języku arabskim oznacza „czerwoną wierzę”. Podczas 
zachodu słońca staje się czerwona.  Plac San Nicolas jest miejscem 
z którego rozciąga się widok na panoramę miasta oraz na całą 
Alhambrę.  

 

 

Alhambra 

 

Alhambra (dosł. "czerwona") – to najważniejsza atrakcja znajdująca  

się na terenie Granady. Jest to warowny zespół pałacowy. Zbudowany 

został w latach 1232–1273, był rozbudowywany aż do XIV wieku.  

Alhambra, utracony raj Maurów, jest położona na wzgórzu Sabika.  

W tle malowniczo wyrastają ośnieżone przez większą część roku szczyty 

Sierra Nevada. Wspaniały widok na mury obronne pałacu i na miasto 

rozciąga się z Mirador de San Nicolas w dzielnicy Albaicin. Na początku XVII 

wieku Alhambra popadła w ruinę, a dwa wieki później podczas inwazji 

wojsk napoleońskich o mały włos nie została wysadzona w powietrze. 

 Na nowo odkrył ją amerykański podróżnik Washington Irving. 

W skład Alhambry wchodzi pałac Nasrydów z kilkoma dziedzińcami  

i dekorowanymi salami, Alcazaby, Generalife oraz  ogrodami znajdującymi 

się na całym wzgórzu. Wewnątrz znajduje się  Patio de los Leones  

(tzw. podwórze lwów) z wodotryskiem opartym na 12 lwach.  
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Widok na Alhambrę (autor zdjęcia: Agnieszka Sawa) 

 

Widok na Alhambrę po zmierzchu ( autor: Żaneta Kucharz ) 
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Pałac Karola V 

 

Jest  jednym z najdoskonalszych przykładów renesansowego pałacu poza 

Włochami.  Budowla wzniesiona została w XVI wieku jako symboliczny 

znak zwycięstwa chrześcijaństwa nad światem arabskim. Historia jego 

powstania wiąże się z cesarzem Karolem V, który zapragnął wybudować 

rezydencję na terenie Alhambry.  Co ciekawe projekt budowy powierzono 

Pedrowi Machuce, uczniowi Michała Anioła.  Wewnętrzny dziedziniec jest 

otoczony dwupiętrową  galerią z ponad 30 kolumnami. Na paterze mieści 

się muzeum Alhambry, a na górnym piętrze są prezentowane między 

innymi  obrazy i rzeźby o tematyce religijnej, wykonane przez miejscowych 

artystów między XVI a XVIII wiekiem.   

Budynek Pałacu Karola V 

( autor: Agnieszka Sawa ) 

Wnętrze Pałacu Karola V  

(autor: Agnieszka Sawa) 
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Nasrid Palace 

Po wejściu na teren Alhambry nasze kroki kierujemy w stronę Pałacu 

Nasrydów. Został zbudowany dla muzułmańskich władców w XIV wieku. 

Na terenie pałacu znajdują się dwa dziedzińce, które są przepięknie 

ozdobione w sitkowe sklepienia, fryzy, kapitale i łuk, które tworzą 

niesamowite wrażenie.  

 

Dziedziniec Pałacu Nasrydów (autor: Agnieszka Sawa ) 

Pałac Nasrydów jest podzielony na trzy części: 

 Mexuar  służył sprawowaniu władzy sądowniczej i państwowej.  

 Serallo miejsce, gdzie władca przyjmował osoby z wyższych sfer. 

 Harem znajdują się w tej części prywatne apartamenty rodziny.  
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Alcazaba 

To najstarsza część pałacu Alhambry, wznosi się ona  wysoko na górskiej 

ostrodze nad rzeką Darro. Została zbudowany w XIII wieku przez sułtana 

Alhamar, założyciela dynastii Nasrid  i był wykorzystywany do celów 

wojskowych. Była pierwszą ważną budowlą mauretańską w Granadzie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachowane mury Alcazaby (autor zdjęcia: Agnieszka Sawa) 

Jest to punkt, którego nie można ominąć podczas zwiedzania.  

Obszar ten znany jest jako Torre de la Vela. Obowiązkowo należy wejść  

na  wieże strażniczą, z której można podziwiać  wspaniałą panoramę 

miasta, całą Alhambrę oraz pasmo górskie Sierra Nevada.  

Znajdują się tam podziemne lochy lecz są zamknięte dla turystów,   

ale nadal można wchodzić na wieże i mury.  
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Generalife 

Arabska nazwa Generalife oznacza „rajski ogród architekta’’.   

Jest jednym z najstarszych ogrodów mauretańskich, w którym koniecznie 

trzeba zrobić sobie dłuższą przerwę i pochodzić po wielu alejkach, 

labiryntach. Warto zwrócić uwagę na dużą ilość ogrodów, dziedzińców 

z wodotryskami i fontannami. Pawilony, tarasy, kaskady i galerie,  

to wszystko tworzy urokliwą scenerię. W skład kompleksu wchodzi Patio 

de la Acequia, który stanowi zamknięty orientalny ogród zbudowany 

wzdłuż wąskiego, długiego basenu , który otaczają kwiaty, krzyżujące  

się fontanny, kolumnady i dwa pawilony, jedyne, które zachowały  

się w Generalife do dzisiaj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogrody Generalife (autor zdjęcia: Agnieszka Sawa) 
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     Ogrody Generalife  
(autor zdjęć: Agnieszka Sawa) 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ogrody Generalife 

(autor zdjęcia: Żaneta Kucharz) 
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Katedra Najświętszej Maryi Panny od Wcielenia - 

Cathedral de Santa María de la Encarnación 

Katedra znajduje się w sercu zabytkowego centrum miasta, pomiędzy  

Gran Via i Calle Colón oraz Reyes Católicos. Otoczona jest innymi ważnymi 

zabytkami. Jednym z nich jest Kaplica Królewska (Capilla Real), w której 

znajdują się marmurowe groby Królów Katolickich. W pobliżu katedry  

jest też stary rynek jedwabiu (Alcaicería).  

Gotycko-renesansowa katedra, której budowę rozpoczęto w 1523r. 

jednakże rada kapituły podjęła decyzję zmiany planów budowy  

i przekazania kontynuowanie prac architektowi Diego de Siloé, który 

podczas podróży do Włoch poznał renesans włoski. Budowa Katedry 

trwała ponad 180 lat. 

  

Fasada katedry (źródło: http://www.planetware.com) 
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Kościół ten jest jednym z najważniejszych przykładów architektury 

renesansowej w Hiszpanii. Znajdziemy tu jednak elementy dekoracyjne 

zaczerpnięte ze sztuki gotyckiej (plan i sklepienia) oraz sztuki barokowej 

(frontowa fasada ozdobiona barokowymi łukami). 

W głównej kaplicy wyróżniają się posągi apostołów Alonsa de Mena 

i witraże Juana de Campo ze scenami Męki Pańskiej. W zakrystii znajduje 

się rzeźba „Niepokalanego Poczęcia”. 

Wizyta w tej katedrze to prawdziwa uczta dla ducha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Widok na nawę główną (źródło: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_w_Grenadzie) 
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WARTO WIEDZIEĆ: 

Do Kaplicy Królewskiej 

można dostać się każdym 

autobusem w Granadzie, 

przystanek autobusowy 

"Gran Via 1". 

Kaplica Królewska - Royal Chapel 

Kaplica Królewska położona jest przy północnej fasadzie Katedry, więc 

zwiedzając katedrę nie możemy jej pominąć. Projekt Kaplicy Królewskiej 

powstał w 1504 roku a budowa pod kierownictwem Enrique Egasa toczyła 

się w latach 1505 - 1521. Miała stać się miejscem pochówku katolickich 

monarchów. Jakkolwiek oboje Izabela i Ferdynand zmarli przed  

jej ukończeniem, zostali oni pochowani jako 

pierwsi w klasztorze San Francisco  

w Alhambrze. Gdy ukończono budowę 

Kaplicy, zostali oni potem przeniesieni 

i złożeni obok swojej córki Juany la Loca oraz 

jej męża Felipe El Hermoso. W założeniu 

miano chować tam wszystkich hiszpańskich 

katolickich monarchów, to w istocie rolę 

 tę spełniał El Escorial. 

 

 

 

 

  

Wejście do Kaplicy Królewskiej (źródło: http://www.granadatourist.com) 
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Klasztory w Granadzie 

Klasztor Kartuzów - Monastery of la Cartuja 

Najpiękniejszy i najbardziej ekstrawagancki klasztor w Hiszpanii, 

zbudowany w fazie baroku. Został wzniesiony w XVI o XVII wieku na ziemi, 

która została ofiarowana zakonowi przez dowódcę wojsk Królów 

Katolickich. Ciekawostką jest, że malowidła znajdujące się w środku 

przedstawiają sceny prześladowań kartuzów w Anglii za czasów 

panowania Henryka VIII.  Był to klasztor zarówno dla mężczyzn jak i kobiet, 

w którym panowały surowe zasady.  

Kasztor św. Hieronima - Monastery Of San Jeronimo 

Klasztor znajduje się na głównej 

ulicy miasta. Nie jest on w całości 

dostępny dla turystów gdyż 

mieszkają tam zakonnice, które 

wyrzekły się życia wśród ludzi. 

Klasztor został zbudowany  

w 1492 roku. Na początku służył 

jako szpital. Podczas francuskiej 

inwazji budynek został zniszczony 

lecz na początku lat 20 został 

odrestaurowany. Po wejściu przez 

bramę można zobaczyć piękny 

ogród z drzewami pomarańczy, 

wraz ze wspaniałymi widokami.  

Ogród przyklasztorny (autor zdjęcia: Agnieszka Sawa) 
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WARTO WIEDZIEĆ: 

 

Przed budynkiem gdzie 

głównym tematem jest 

nauka ścisła stoi pomnik 

Marii Skłodowskie Curie, 

jedynej kobiety, która 

dwa razy zdobyła 

nagrodę Nobla.  

 

Park Nauki - Science Museum 

Park Nauki to interaktywne muzeum nauki, w którym  można doświadczyć   

zjawisk fizyki jak bezwładność czy grawitacja, bawić się światłem 

i dźwiękiem, zrozumieć ruch Ziemi, efekt cieplarniany czy boom 

demograficzny, sprawdzić swój umysł. Park Nauki podzielony jest na różne 

sale, jak Sala Biosfery, Planetarium, Sala Percepcji, Odkrywaj! czy Eureka!  

Poza parkiem można zrobić botaniczną wycieczkę, zobaczyć Ogród 

Astronomiczny, plac Marii Curii lub dynamiczne rzeźby. Można także 

zobaczyć cykl życia motyli oraz rośliny 

tropikalne, w miejscu, które symuluje warunki 

klimatyczne tropiku. 

Na wysokości ponad 37 metrów wieża 

widokowa oferuje wspaniały widok na miasto. 

Park Nauki to miejsce doskonałe nie tylko dla 

dzieci ale wszystkich tych, którzy są ciekawi 

świata i spragnieni dobrej zabawy. 
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 Eksponaty w Parku Nauki ( autor: Wiesława Cyganek) 

 

 

 

 

 

 

 

Widok na Park Nauki ( autor: Agnieszka Sawa) 
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Autokarowy szlak turystyczny 

Jeśli chcesz zobaczyć w jeden dzień miasto, to najlepszym sposobem 

 jest skorzystanie z autobusu turystycznego City Sightseeing Granada, 

dzięki któremu w krótkim czasie możesz zobaczyć najciekawsze miejsca 

miasta. Jeśli interesują Cię tylko wybrane atrakcje, możesz wybrać sobie 

spośród wielu tras harmonogram i czas trwania jazdy. Przez okna autokaru 

można dostrzec m. in. Katedrę, Muzeum Federico Lorcy,  

Plaza de Toros, Parque de las Ciencias. Podczas podróży możesz wysiąść  

w dowolnym miejscu i kontynuować zwiedzanie na piechotę, dzięki czemu 

możesz wejść do środka interesującej Cię atrakcji. Ponownie masz 

możliwość wrócić do autokaru ponieważ bilet posiada ważność 24h. 

Podróż odbywa się dwupiętrowym autokarem wzorowanym  

na londyńskich czerwonych autobusach. W czasie podroży mieliśmy okazję 

zobaczyć : Katedrę Granady, Kaplice Królewską, łaźnie Arabskie, El Corral 

del Carbon, klasztor La Cartuja, Monasterio de San Jeronimo, dzielnicę 

Albaicin, Muzuem Parku Nauki, Muzuem Federico Garcia Lorca. 

  

City Sightseeing Granada (autor: Agnieszka Sawa) 
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Widok podczas podróży autokarem (autor zdjęcia: Agnieszka Sawa) 

 

 

 

 

 

 

 
Widok podczas podróży ulicami miasta (autor zdjęcia: Żaneta Kucharz) 
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Granada od zaplecza - zwiedzanie  

„po drodze” 

Granada to perła Andaluzji. Każdego dnia w czasie wolnym  

od pracy spacerowaliśmy ulicami Granady i podziwialiśmy przykuwające 

naszą uwagę atrakcję. Poznawaliśmy także życie codzienne  

jej mieszkańców, ich kulturę, a przede wszystkim język kastylijski (dialekt 

języka hiszpańskiego).  

 

Hiszpański dom z tradycyjnymi zdobieniami (źródło: Wiesława Cyganek) 

Codziennie rano każdy z uczestników dojeżdżał na praktyki. Zasady 

komunikacji miejskiej różnią się od tych panujących w naszym kraju. 

Zamiast zwykłych biletów, tak jak mieszkańcy Granady, posługiwaliśmy  

się kartami. Korzystając z autobusu musimy pamiętać, że wchodzimy tylko 

pierwszymi drzwiami i skanujemy naszą kartę.  

W Granadzie rozkładem jazdy jest plan, który przedstawia trasę każdego  

z autobusów. Nie ma konkretnego planu z godzinami odjazdów, jednakże 

nie trzeba długo na nie czekać (od 5 min do 10 min). 
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WARTO WIEDZIEĆ: 

 W centrów Granady znajduje się ulica z samymi sklepami.  

 Około 100 tys. mieszkańców Granady to studenci co stanowi 1/3 

całkowitej ludności miasta (studentami zazwyczaj   

są obcokrajowcy biorący udział w projektach takich jak Erasmus). 

 

Po pracy każdy z nas wybierał się do centrum miasta, gdzie szukaliśmy 

pamiątek oraz odpoczywaliśmy w  przepięknych parkach min:  Paseo  

del Salon, Carmen De Los Martires, Centro Manuel De Falla,  Triunfo 

Garden. 

 

Spacerując po uliczkach w okolicy Katedry towarzyszyły nam zapachy 

egzotycznych przypraw, herbaty i dźwięki flamenco.  

 

Taniec flamenco na ulicach Granady 
( autor: Wiesława Cyganek ) 

Stragan z przyprawami 
( autor: Agnieszka Sawa) 
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Spacerując po mieście warto przystanąć przy pomniku przedstawiającym 

Krzysztofa Kolumba proszącego królową Izabelę o dofinansowanie jego 

wyprawy. 

W Granadzie, w tygodniu poprzedzającym obchody Bożego Ciała, 

odbywają się koncerty, wystawy, przedstawienia teatralne, panuje 

atmosfera radości i zabawy. Ulice udekorowane są kolorowymi 

iluminacjami, które kojarzą się raczej z okresem bożonarodzeniowym.  

W czasie naszego pobytu w Granadzie mieliśmy okazję uczestniczyć 

w paradzie Tarasca, która odbywa się każdego roku w przeddzień Bożego 

Ciała. Przeznaczona jest ona głównie dla dzieci i młodzieży. Najważniejszą 

postacią tej parady jest mitologiczny stwór przypominający smoka, który 

pochodzi z legendy o św. Marcie. Na grzbiecie smoka stoi kobieta – 

manekin, a strój który ma na sobie wzbudza wiele emocji. Każdego roku 

Rada Miasta zleca lokalnym projektantom i fryzjerom stworzenie dla niej 

nowej kreacji. Towarzyszą jej postaci historyczne – giganty o dużych 

głowach – królowie Katoliccy oraz ostatni mauretańscy kalifowie  

w Europie. Od środy do niedzieli wszystkie te postaci można zobaczyć  

w holu ratusza. 

Tarasca wraz z Królami Kastylijskimi ( autor: Wiesława Cyganek ) 
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