
 
SÆVERDIGHEDER I GIBRALTAR 

 

NATURRESERVAT 
 

St. Michaels Grotte (St. Michael's Cave): Denne smukke naturlige grotte blev omdannet 

til et hospital under anden verdenskrig; I dag er det en unik koncertsal. Der er også grotter 

som ligger dybere og giver den mest eventyrlystne besøgende en uforglemmelig oplevelse. 

Disse ture skal dog bookes på forhånd.  
 

Windsor Broen (Windsor Bridge): Gibraltars nyeste turistattraktion er bestemt ikke for 

krystere, men modigere mennesker kan besøge den nye hængebro på Royal Anglian Way. 

Denne spektakulære konstruktion er 71 meter  i længden og ligger på tværs af en 50 meter 

dyb kløft. 
 

Udsigtsdækket The Skywalk: Observationsplatformen beliggende 340 meter over havets 

overflade er placeret højere end det højeste punkt af skyskraberen The Shard i London. 

Udsigtspunktet tilbyder en fascinerende 360º udsigt over tre lande og to kontinenter og 

forbinder til andre steder inden for Gibraltars naturreservat. 
 

Abernes Hule (Apes’ Den): En af Gibraltars vigtigste turistattraktioner, Berberaben 

(Macaca sylvanus) er faktisk en haleløs makakabe. Vi anbefaler, at du ikke medbringer mad 

eller rører ved disse dyr, der kan bide. 
 

Den Store Belejrings tunneler (The Great Siege Tunnels): Den Store Belejrings tunneler 

er et imponerende forsvarssystem udarbejdet af militære ingeniører. Under Den Store 

Belejring i 1779-83 blev disse tunneler udhugget i klippen ved hjælp af de simpleste 

værktøjer og krudt. 
 

Anden Verdenskrigs tunneler (World War II Tunnels): Under anden verdenskrig var et 

angreb på Gibraltar nært forestående. Svaret var at konstruere et massivt netværk af 

tunneler for at bygge en fæstning inde i fæstningen. 
 

9.2” kanon, O’Haras Batteri (9.2” Gun, O’Hara’s Battery): O'Haras Batteri er placeret på 

klippens højeste punkt og har en kanon med kaliber på 9,2 ". Der demonstreres 

originalmateriale fra anden verdenskrig også en film fra 1947. 
 

Center for Militær Arv (Military Heritage Centre): Prinsesse Carolines Batteri huser 

Militærarvscentret med et spændende udvalg af genstande af militær- og krigshistorie. 
 

Udstilling "Gibraltar, en by under belejring" (Gibraltar, a City Under Siege Exhibition): 

Der findes udstillingen "Gibraltar, en by under belejring" i en af de første bygninger, der 

nogensinde er bygget af briterne i Gibraltar. Graffitien, der kan ses på væggene, er uden 

tvivl særdeles interessante, den tidligste går tilbage til 1726. 
 



Mauriske fæstning (Moorish Castle): Fortifikationerne på og omkring stedet for den 

mauriske fæstning blev først bygget i 1160. Tårnet ”Tower of Homage”, borgens hovedtrekk, 

daterer sig tilbage til ca 1333 e.Kr. da Abu'l Hassan generobrede Gibraltar fra Spania. 
 

Svævebanen (Cable Car): Svævebanen bygget i 1966 fører til toppen af klippen, hvor man 

kan nyde en spektakulær utsigt.  
 

CENTER 
 

Kasematternes torv (Casemates Square): Torvet er opkaldt efter de engelske kaserner 

ved den nordlige del af pladsen. Dette område har tjent mange formål. Tidligere var der 

stedet for offentlige henrettelser, i dag er det centrum for sociale aktiviteter. 
 

Fine Arts Gallery / Gustavo Bacarisas Gallery & Gibraltar Exhibition of Modern Art: To 

kunstgallerier inden for Casemates Square og Gibraltars Udstilling af moderne kunst i 

nærliggende Montagu Bastion tilbyder et bredt udvalg af kunstværker. 
 

Gibraltar Arts & Crafts: Oplev en vidunderlig vifte af enestående produkter og kunstværker, 

alle håndlavet af lokale kunsthåndværkere. 

Der Amerikanske krigsmindesmærke (American War Memorial): Denne fremtrædende 

bue blev bygget i hovedmuren i 1932 til minde om kammeratskab mellem US Navy og Den 

kongelige flåde og deres præstationer under den Første Verdenskrig. 
 

Mario Finlayson Nationale Kunstgalleri (Mario Finlayson National Art Gallery): Det 

Nationale Kunstgalleri blev åbnet i 2015 med udstillingslokaler dedikeret til gibraltariske 

kunstnere: Gustavo Bacarisas, Jacobo Azagury, Leni Mifsud og Rudesindo Mannia. Disse 

fire historiske malere betragtes som de berømteste og mest produktive lokale kunstnere. 

Værker af Mario Finlayson BEM (British Empire Medal) vises også i entréen. Derudover har 

galleriet et lille rum hvor man kan se billeder, optagelser og interviews relateret til de 

udstillede kunstnere. 
 

St. Mary Den Kronede Katedralen (Cathedral of St. Mary the Crowned): St. Mary Den 

Kronede katedral ligger på stedet af en moske. Domkirken blev stærkt beskadiget under den 

Store Belejringen selvom noget af den tidlige konstruktion stadig kan ses. Den blev 

omdannet til en Romersk-katolsk katedral kort efter 1462. 
 

Den store Synagoge og Flamske Synagoge (Great Synagogue and Flemish 

Synagogue): Gibraltar har et betydeligt jødisk samfund, og Den Store Synagoge i Engineer 

Lane har den ære at være en af de ældste på den Iberiske Halvø, der dateres tilbage til 

1724. Guidede ture kan arrangeres. 
 

Gibraltar National Museum: Museet huser en samling af Gibraltars originale genstande, 

gamle billeder og fotografier sammen med en audiovisuel præsentation hvordan modeller af  

neandertalmennesker, to meget præcise retsmedicinske rekonstruktioner af en 

neandertalsk kvinde og barn, blev fremstillet. Gibraltarklippens rige militærhistorie og 

mangfoldige naturhistorie er også repræsenteret, mens den nederste del af bygningen er 

uden tvivl det bedst bevarede mauriske badhus i Europa. 
 



Kongens Bastion (King’s Bastion): Kongens Bastion var hjørnestenen i Gibraltars forsvar 

under den Store Belejring. I dag er den i brug som fritidscenter med bowlingbane, skøjtebane 

og multi-skærm biograf blandt sine faciliteter. Ved siden af fritidscentret kan man nyde et 

smukt anlagt grønt rekreativt område kaldet Commonwealth Park. 

Den Hellige Treenigheds Anglikanske Katedral (Anglican Cathedral of the Holy 

Trinity): På trods af det bedragerisk mauriske udseende blev Den Hellige Treenigheds 

Anglikanske Katedral ikke bygget indtil 1825. Blandt dem, der blev begravet i katedralen er 

general Sir George Don, under hvis ledelse katedralen blev opførtt. 

St. Andrews kirke (St Andrew’s Church): I 1840'erne begyndte en gruppe af udenlandske 

skotter at indsamle penge, hvilket resulterede i åbningen af St. Andrews Kirke den 30. maj 

1854. 

Garnisonens bibliotek (Garrison Library): Den smukke bygning af Garnisonens bibliotek 

blev indviet i 1793 og huser en bemærkelsesværdig samling af værker dedikeret til Gibraltar. 

Der er ugentlige ture på biblioteket, hvor du kan opdage dets skatte. 

Spirit(us) of The Rock: Rundvisning i et lokalt gin destilleri. Lær hvordan botaniske 

elementer kombineres til at lave gin, mens de smager på forskellige håndlavede prøver. 

Kongens Kapel (King’s Chapel): Kongens Kapel er en kirke ved siden af Klostret, hvor 

under flagene af flere britiske regimenter ligger resterne af en spansk guvernørs kone 

sammen med resterne af britiske guvernører.  

Klostret (The Convent): Denne bygning har været den officielle residens for Gibraltars 

guvernører siden 1711. I begyndelsen var der et fransiskanerkloster, dermed dets navn - 

Klostret. Vagtskiftet  finder sted ved indgangen i løbet af ugen. 

John Mackintosh Hall: Hallen er centret for Gibraltars kulturelle aktiviteter, som indeholder 

et offentligt bibliotek, teater og konferencesal sammen med lokaler for udstillinger og andre 

arrangementer. 

Trafalgar kirkegård (Trafalgar Cemetery): En kirkegård, hvor to af dem, som døde af sår 

i søslaget ved Trafalgar, er begravet. En ceremoni holdes her hvert år på Trafalgar Dag til 

minde om Lord Nelsons sejr i det historiske slag. 

UTENFOR BYEN 

Landsbyen i Catalanske bugt (Catalan Bay Village): Det var fiskere fra  Genua, der først 

bosatte sig i området i det 18. århundrede, selv om landsbyen blev opkaldt efter at det blev 

betragtet som et tilflugtssted for catalanerne, der flygtede fra Napoleons invasion af Spanien 

i det 19. århundrede. 

Lystbådehavnene (The Marinas): Der er to marinaer i Gibraltar, Ocean Village og 

Queensway Quay, som tilbyder fremragende servicefaciliteter, fortøjning, butikker, 

restauranter og kasinoer. 

Delfin ture (Dolphin Watching): Du kan se delfiner i deres naturlige miljø i Gibraltar bugt. 

Bådture afgår fra Marina Bay / Ocean Village. 



 

Alameda Botaniske Have & Vilddyr park (Alameda Botanic Gardens & Wildlife Park): 

Denne smukke grønne oase med sine planter og træer er faktisk en skjult perle. Inden for 

haven er der også en lille park med vilde dyr. 

Nelsons ankerplads – den 100 tons tunge kanon (Nelson's Anchorage - 100 Ton 

Gun): Denne imponerende victorianske superkanon blev installeret ved Rosia Bay i 

slutningen af det nittende århundrede. Den eneste anden resterende findes på Malta. 

Vor Frue af Europa Kirke og museet (Shrine of Our Lady of Europe and Museum): 

Vor Frue af Europa Kirke ligger i den sydlige ende af klippen. Oprindeligt var denne 

helligdom en moske og de kristne omdannede den til et kapel i 1462. Der er et lille 

museum i kirken, der skildrer helligdommens lange historie. 

Moske (Mosque): Moskeen ved Europa Point blev bygget i 1997 og henvender sig til den 

muslimske befolkning i Gibraltar, de fleste af dem stammer fra Marokko. Moskeen kan 

besøges på bestemte timer om dagen. 

Fyret (The Lighthouse): Fyret i Gibraltar er det eneste uden for Storbritannien som er 

reguleret af det britiske fyrvæsen Trinity House i London. Det dateres tilbage til 1841 og 

står 49 meter over havets overflade og kan ses i en afstand af omkring 37 kilometer. 

Sikorski Monument (Sikorski Memorial): Et mindesmærke dedikeret til general 

Wladyslaw Sikorski, øverstkommanderende for de polske styrker og statsminister i den 

polske eksilregering, som blev dræbt i et flystyrt den 4. juli 1943. Monumentet ligger på 

Europa Point, tæt på Fyret og Hardings batteri. Indvielsen af det nye mindesmærke fandt 

sted den 4. juli 2013, 70-års jubilæum af det nedstyrtede B-24 fly og krigsheltens tragiske 

død. 

Udsigtsplatromen ved Gorhams grottekompleks (Gorham’s Cave Complex Viewing 
Platform): Udsigtsplatromen ved Gorhams grottekompleks er placeret således at der kan 
ses fire neandertalgrotter optaget på UNESCOs Verdensarvsliste. Selve grotterne er 
genstand for en årlig kvote af besøgende på grund af sin arkæologiske sensitivitet og 
denne facilitet giver en spektakulær udsigt over området og opfattelse af stedet uden risiko 
for at forårsage skade på den skrøbelige formation. 

AT KOMME RUNDT 

Guidede busture: Bestil en udflugt med en lokal rejsearrangør før du besøger Gibraltar, 

eller hvis du bor på et lokalt hotel. 

Taxiture: Besøg attraktionerne på Gibraltarklippen med en personlig guide i en behagelig 

taxa. 

For mere information spørg et medlem af vores team eller følg dette link til vores 

hjemmeside: http://www.visitgibraltar.gi/accessibility 

Gibraltar Tourist Board Tel: +350 20045000 E-mail: marketing@tourism.gov.gi

website: www.visitgibraltar.gi 
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