
   
  

                             ATRAKCJE  TURYSTYCZNE  GIBRALTARU  
  

GÓRNA SKAŁA (THE UPPER ROCK)  
 

Jaskinia Świętego Michała  ( St. Michael’s Cave ) Piękna grota naturalna, w czasie II Wojny Światowej 
przygotowana do roli szpitala. Obecnie pełni funkcję audytorium o niezwykłej akustyce. Odważniejszym 
turystom niezapomnianych wrażeń dostarczy zwiedzanie dolnej części jaskini. Wycieczkę taką należy 
zamówić z wyprzedzeniem.  
 
Most Windsorski (The Windsor Bridge) Najnowszą atrakcją dla śmialych mieszkańców i turystów, których 
wysokość nie przyprawia  o zawrót głowy, jest most  linowy na Royal Anglian Way. To spektakularne 
osiągnięcie sztuki inżynieryjnej ma 71 m długości  wisi nad 50 metrową przepaścią.  
 
Skywalk Mozliwosc obejrzenia widnokręgu z wysokości 340 metrów nad poziomem morza, wyżej niż The 
Shard w Londynie. Skywalk na Gibraltarze oferuje zapierające dech w piersiach widoki, obejmujące trzy 
kraje i dwa kontynenty oraz malownicze szlaki turystyczne do innych wspaniałych miejsc w rezerwacie 
przyrody Upper Rock. 
 
Zakątek Małp  (Apes’ Den) Makaki berberyjskie, czyli małpy bezogonowe, to jedna z największych atrakcji 
Gibraltaru. Zaleca się ostrożność  w kontakcie z tymi zwierzętami (ukrycie posiadanej żywności, dystans) 
jako, że istnieje ryzyko pogryzienia.  
  
Tunele Wielkiego Oblężenia  (The Great Siege Tunnels) Imponujący system obronny zaprojektowany w 
czasie Wielkiego Oblężenia Gibraltaru (1779 - 1783). Tunele te, wykute przy użyciu jedynie najprostszych 
narzędzi i prochu strzelniczego, stanowią dowód poświęcenia oraz przemyślności obrońców.   
  
Tunele II Wojny Światowej (WWII Tunnels) Podczas II Wojny Światowej, atak na Gibraltar wydawał się 
nieunikniony. W odpowiedzi na to zagrożenie, powstała rozległa sieć tuneli wewnątrz Skały - twierdza w 
twierdzy.  
  
9.2" Działo, Bateria O'Hary (9.2" O'Hara's Battery) Zlokalizowane na najwyższym punkcie skały. Bateria 
O'Hary mieści działo o średnicy 9.2 cala, na wystawie oryginalny materiał z II Wojny Światowej. 
 
Ośrodek Dziedzictwa Wojskowego  (Military Heritage Centre) Bogactwo fascynujących artefaktów 
militarnych. Zlokalizowane na Dziale Księżniczki Karoliny.  
  
Wystawa „Gibraltar - Miasto Oblężone“ (Gibraltar, a City under Siege Exhibition) Prawdopodobnie jedna z 
pierwszych brytyjskich budowli, jakie powstały na Gibraltarze. Szczególnie warte uwagi są rysunki 
pokrywające ściany, najstarszy z których datowany jest na rok 1726.  
  



Zamek Maurów  (Moorish Castle) Fortyfikacje na miejscu i wokół Zamku wykonano pierwotnie w roku 
1160. Wieża Hołdu - główna budowla grupy, pochodzi z 1333r., kiedy to Abu’l Hassan odzyskał Gibraltar z 
rąk hiszpańskich.  
  
Kolejka linowa  (Cable Car) Działająca od 1966 roku, kolejka linowa zabierze Państwa na szczyt Gibraltaru. 
Gwarantuje niezapomniane widoki, jak i równie ekscytujące spotkanie ze słynnymi makakami.  
  
CENTRUM  MIASTA  
 

Kazamaty  (Casemates Square) Nazwa pochodzi od koszar brytyjskich zlokalizowanych niegdyś na północ 
od placu, którego teren służył różnym  celom, m.in jako miejsce egzekucji publicznych. Obecnie Kazamaty 
są centrum życia handlowego i towarzyskiego Gibraltaru.  
 

Centrum Sztuki i Rzemiosła (Arts and Crafts Centre): Odkryj wspaniałą gamę unikalnych produktów i dzieł 
sztuki, ręcznie wykonanych przez lokalnych rzemieślników i artystów. 
  
Pomnik Wojny Amerykańskiej  (American War Memorial) Wyniosły łuk wbudowany w mury miasta w roku 
1932. Upamiętnia braterstwo broni zawarte pomiędzy marynarką wojenną Stanów Zjednoczonych i 
Wielkiej Brytanii oraz ich osiągnięcia w czasie I Wojny Światowej.  
  
Galeria Narodowa im. Mario Finlaysona. (The Mario Finlayson National Art Gallery)  
W galerii otwartej w 2015 roku znajdują się sale wystawowe poświęcone najwybitniejszym artystom 
Gibraltaru. Gustavo Bacarisas, Jacobo Azagury, Leni Mifsud i Rudesindo Mannia są uznawani za 
najbardziej znanych i płodnych lokalnych twórców. Prace Mario Finlaysona BEM są wyeksponowane w 
sali przy wejściu. Ponadto galeria posiada pokój multimedialnych gdzie można obejrzeć wywiady z tymi 
twórcami i inne materiały na ich temat.  
   
Katedra Świętej Marii Ukoronowanej (Cathedral of St. Mary the Crowned) Zbudowana na miejscu dawnego 
meczetu, choć uległa znacznym zniszczeniom podczas Wielkiego Oblężenia, wciąż możemy Podziwiać 
część oryginalnych struktur. Status katedry katolickiej uzyskała tuż po roku 1462.  
  
Synagogi: Wielka i Flamandzka  (Great Synagogue and Flemish Synagogue) Gibraltar posiada dość liczną 
społeczność żydowską. Wielka Synagoga, stojąca przy Engineer Lane, jest jedną z najstarszych 
na Półwyspie Iberyjskim (1724r.). Dostępne są wycieczki z przewodnikiem.  
  
Muzeum Gibraltarskie  (Gibraltar National Museum) Muzeum szczyci się bogatą kolekcją zabytkowych 
obiektów z terenu Gibraltaru, starodruków i fotografii oraz audiwizualną prezentacją konstrukcji modeli 
Neandartalczyków, którzy tu zamieszkiwali. Można też obejrzeć dwie dokładnie odtworzone postacie 
Neandartalskiej kobiety i dziecka. Wielowiekowa historia militarna oraz naturalna mają swojee ekspozycje 
na kolejnych pi,etrach budynku, a w podziemiach znajdują się mauretańskie łażnie z XIII wieku, 
najprawdopodobniej najlepiej zachowany obiekt tego typu w Europie. 
  
Bastion Króla  (King’s Bastion) Kluczowy punkt obrony podczas Wielkiego Oblężenia. Odrestaurowany i 
przekształcony w centrum rozrywki, obecnie mieści  kręgielnię, sztuczne lodowisko, multikino itp. Obok 
centrum wypoczynku znajduje się piękna oaza zieleni zwana Parkiem Brytyjskiej Wspólnoty Narodów.  
   



Anglikańska Katedra Trójcy Świętej (Anglican Cathedral of the Holy Trinity) Pomimo zwodniczej aparycji, 
powstała dopiero w roku 1825. Wśród pochowanych tutaj, spoczywa także Sir George Don, wielki 
dobroczyńca Gibraltaru, pod nadzorem którego została wzniesiona również i ta świątynia.  
  
Kościół Św. Andrzeja (St. Andrew’s Church) Kościół otworzono w roku 1854, dzięki wysiłkom grupy 
emigrantów szkockich, zbierających fundusze na ten cel od 1840r.   
   
Biblioteka Garnizonu  (Garrison Library) Ten zgrabny budynek powstał w roku 1793, obecnie zaś mieści 
kolekcję dzieł poświęconych Gibraltarowi. Skarby biblioteki można odkrywać podczas cotygodniowych 
wycieczek zorganizowanych.  
 

Spirit of The Rock: Wycieczka z przewodnikiem po lokalnej destylarni ginu, w trakcie której dowiesz się, jak z 

organicznych składników produkowany jest ten trunek i spróbujesz smaku kilku jego rodzajów. 

Kaplica Królewska  (King’s Chapel ) Usytuowana tuż obok Klasztoru. Pod flagami licznych pułków Wielkiej 
Brytanii,  pochowane są szczątki żony gubernatora hiszpańskiego oraz małżonek dwóch spośród 
gubernatorów brytyjskich.  
  
Klasztor  (The Convent) Począwszy od roku 1711, oficjalna siedziba gubernatorów Gibraltaru. Nazwa 
pochodzi od Zakonu Franciszkanów, których siedzibą był niegdyś ten budynek. Przed wejściem głównym 
można podziwiać ceremonię zmiany warty.  
  
John Mackintosh Hall Gibraltarskie centrum życia kulturalnego. Budynek mieści m.in. bibliotekę publiczną, 
teatr, salę konferencyjną oraz sale wystawowe.  
  
Cmentarz Trafalgarski  (Trafalgar Cemetery) Spoczywają tu prochy dwóch spośród wielu, którzy zmarli 
wskutek ran odniesionych w Bitwie pod Trafalgarem. Ceremonia   
upamiętniająca zwycięstwo Nelsona odbywa sie corocznie w dniu 21. października (Świeto Trafalgaru).  
  
POZA  CENTRUM  
 

Osada w Zatoce Katalońskiej  (Catalan Bay Village) Początkowo zasiedlona przez rybaków z włoskiej Genui ( 
XVIII w.). Nazwa nawiązuje do roli schronienia jakie Zatoka pełniła dla Katalończyków podczas ataku 
Napoleona na Hiszpanię w XIX wieku.  
  
Porty jachtowe  (The Marinas) Gibraltar posiada dwa porty jachtowe - Ocean Village oraz Queensway 
Quay. Oba oferują świetne warunki postojowe, kuszą wielością sklepów, modnych restauracji, pubów 
etc.  
 
Obserwacja delfinów (Dolphin watching) Wycieczka łodzią wyruszającą z Marina Bay lub Terminala 
Promów, pozwala oglądać delfiny w środowisku naturalnym, jakim jest dla tych zwierząt Zatoka 
Gibraltarska.  
 

Wycieczki helikopterem Fonnafly (Fonnafly Helicopter tours): Niezwykła podniebna podróż helikopterem, 
podczas której zobaczysz nasz kultowy zabytek z zupełnie innej perspektywy. Wycieczki zaczynaja się od 
międzynarodowego lotniska na Gibraltarze.  



Ogród Botaniczny ‘Alameda’ oraz Zoo  (Alameda Botanic Gardens and Wildlife Park)  
Piękne, rozległe ustronie pełne zieleni i kwiatów. Na terenie Ogrodu znajduje się również ciekawe mini - 
zoo.   
   
Kotwicowisko Nelsona i Stutonowe Działo  (Nelson’s Anchorage - 100 Ton Gun) Imponujące działo epoki 
wiktoriańskiej, osadzone na Skale pod koniec XIX wieku. Jedyny poza maltańskim egzemplarz tego typu 
broni zachowany na świecie.  
    
Świątynia i Muzeum Naszej Pani Europy  (Shrine of Our Lady of Europe and Museum)  
Zlokalizowana na południowym krańcu Gibraltaru świątynia początkowo była meczetem - w 1462 r. 
przekształcona została w miejsce kultu rzymskokatolickiego. Skomplikowaną historię  miejsca można 
poznać dzięki wystawie Muzeum.  
   
Meczet  (Mosque) Powstały w 1997 roku meczet na Europa Point służy licznym muzułmanom Gibraltaru, z 
których większość przybyła tutaj z Maroka. Zwiedzanie jest możliwe o określonych porach dnia, w 
odpowiednio skromnym stroju.  
  
Latarnia Morska (The Lighthouse) Jedyna poza Wielką Brytanią zarządzana przez Trinity House. 
Wybudowana w 1841r, wynosi 49 m npm. Zasięg światła to około 37 km.  
 
Pomnik Sikorskiego (Sikorski Memorial) Pomnik Generała Władysława Sikorskiego Naczelnego Wodza 
Polskich Sił Zbrojnych i premiera Rządu RP na uchodźstwie podczas II wojny światowej, który zginął 4 lipca 
1943 roku w katastrofie lotniczej. Samolot rozbił się zaraz po starcie z lotniska na Gibraltarze. Pomnik 
znajduje sie na punkcie europy, nieopodal latarni morskiej i baterii Hardinga. Inauguracja nowego 
pomnika odbyła się 4 lipca 2013 roku w 70tą rocznicę katastrofy i tragicznej śmierci Generała Sikorskiego. 
 
Kompleksowa Platforma Widokowa Jaskini Gorham's (Gorham’s Cave Complex Viewing Platform) Z 
platformy widokowej rozlega się widok na cztery jaskinie neandertalskie, wpisane na listę światowego 
dziedzictwa Unesco. Uwarunkowania archeologiczne samych jaskiń ograniczają coroczną liczbę 
zwiedzających.Obiekt ten zapewnia spektakularne widoki i interpretację terenu bez ryzyka uszkodzenia 
kruchej struktury archeologicznej. 
 
TRANSPORT  
 

Wycieczki busem turystycznym (Bus tours) Zamów z wyprzedzeniem (przed przybyciem na Gibraltar lub w 
trakcie pobytu w lokalnym hotelu).  
  
Wycieczki taksówką (Taxi tours) Możliwość zwiedzania Gibraltaru komfortową taksówką z osobistym 
przewodnikiem.  
 

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności, poproś członka naszego zespołu lub 
skorzystaj z tego linku naszej strony internetowej: http://www.visitgibraltar.gi/accessibility 
 

 

Źródło: Gibraltar Tourist Board Tel: +350 20074950  
E- mail: marketing@tourism.gov.gi   Witryna Internetu: www.visitgibraltar.gi  
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