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  Grenada jest to jedno z 

najpopularniejszych miast położoneych 
w Andaluzji - czyli w południowej części 
Hiszpanii. W późniejszym 
średniowieczu było to centrum 
ostatniego państwa 
muzułmańskiego na Półwyspie Iberyjskim. 
Obecnie pełni funkcję stolicy prowincji.  



 Podczas naszego miesięcznego stażu zwiedziliśmy bardzo 
dużo przepięknych miejsc jak i ujrzeliśmy mnóstwo 
zapierających dech w piersiach widoków. Udało nam się 
nawet pójść na flamenco, a także przejść się po dawynych 
arabskich dzielnicach i podziwiać widoki. Tymi arabskimi 
dzielnicami były m.in.: Albaicin i Alhambra. 





  Albaicín jest to dawna dzielnica 
arabska, która jest położona na 
przeciwko Alhambry w Granadzie. Jej 
lata świetności przypadają na XIII-XVI 
w., kiedy to w tej część miasta 
zamieszkiwało ok.50 000 społeczności 
arabskiej – czyli znaczna większość 
populacji zamieszkujących wtedy tą 
dzielnicę.  W tym czasie znajdowało 
się tam ponad 20 meczetów. Niestety 
ani jeden nie przetrwał do 
dzisiejszych czasów, ponieważ po 
rekonkwiście wszystkie z nich zostały 
zburzone lub przekształcone na 
świątynie chrześcijańskie. 



 Istnieje kilka teorii na temat 

pochodzenia nazwy Albaicín. Jedna z 
tych popularniejszych nawiązuje do 
populacji pochodzącej z Baezy 
Maurów, którzy opuszczając podbite 
przez Ferdynanda III Świętego miasto, 
osiedlili się na tym nowym terenie - 
1227 r. Nazwa Albaicín miałaby więc 
wywodzić się od arabskiego słowa al 
Bayyasin oznaczającego ludzi z Baezy. 



 Dla mnie to co najpiękniejsze w 
Albaicín to labirynt ciasnych i 
krętych uliczek, którymi oplecione 
są tutejsze domy. Pomalowane na 
biało budynki kryją mnóstwo 
sklepików pełnych orientalnych 
przedmiotów i pamiątek. Wizyta w 
Albaicín to także okazja do 
skosztowania pysznych tapas, 
zapalenia fajki wodnej, czy 
oglądnięcia pokazów flamenco, 
które organizowane są zwykle 
wieczorową porą w lokalach. 







 Alhambra to najważniejszy i najbardziej rozpoznawalny zabytek w 
całej Granadzie. Dokładnie jest to ogromny zespół zamkowo-
pałacowy, który został wybudowany w XIII-XIV wieku i jest obecnie 
symbolem całego miasta. To głównie z jego powodu Granada jest 
odwiedzana przez kilka milionów turystów rocznie. Temat Alhambry 
poruszany jest w każdym przewodniku turystycznym. Jest to 
najwybitniejszy przykład arabskiej architektury pałacowej w 
średniowiecznej Europie. Uroku dodają jej ośnieżone szczyty Sierra 
Nevada, malujące się w jej tle. 

 

 Warto wspomnieć, że u wejścia do Pałacu stoi Brama 
Sprawiedliwości - Puerta de la Justicia. To właśnie w tym miejscu w 
czasach dominacji muzułmańskiej były rozpatrywane spory między 
mieszkańcami. 





 To najstarsza, najbardziej 

ufortyfikowana, ale zarazem najmniej 
zjawiskowa część Alhambry. W 
większości tej budowli pozostały tylko 
ruiny, w związku z czym do zwiedzania 
są dostępne jedynie pozostałości 
dawnych budynków, takie jak łaźnie czy 
mieszkania. W dobrym stanie są 
natomiast cztery pokaźne wieże. Z 
perspektywy historii tą najistotniejszą 
jest Torre de Vela. To z jej szczytu 2 
stycznia 1492 roku zawieszona zosała 
flaga oznajmiająca zwycięstwo wojsk 
chrześcijańskich nad Maurami. 



 Mówi się, że to najpiękniejsza 

część całej Alhambry. Zachwyca 
wspaniałymi dziedzińcami i bogatą 
architekturą. Można zauważyć, że 
na ścianach pałaców ukazują się 
cytaty z Koranu, a najbardziej 
znany to „Nie ma zdobywcy nad 
Allaha”. Pałace Nasrydów dzielą 
się na trzy kompleksy: Mexuar, 
Pałac Witraży i Pałac Lwów. 





 Każdy z nas potrzebuje czasem chwili 
wytchnienia. Nie inaczej było w 
przypadku tamtejszych arabskich 
władców, którzy w tym celu udawali 
się do Generalife. W centrum tego 
kompleksu znajdziemy Patio de la 
Acequia, gdzie uwagę zwracają 
tryskające z podłużnego basenu 
fontanny. Ogrody Generalife 
zachwycają wyglądem niemal o 
każdej porze roku. Nie brakuje tu róż, 
palm i cyprysów, które pięknie 
komponują się z pozostałymi 
roślinami, 






