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Jak już wcześniej przedstawiłem, Parador to nic innego jak luksusowy
hotel położony w historycznym miejscu. Obiekty te znajdują się w całej
Hiszpanii, począwszy od Galicji na północy po Andaluzję na południu.
Co ciekawe, budynki te zarządzane są przez tamtejszy rząd.

Czym jest Parador?
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Szukasz noclegu na kilka dni, a jednocześnie interesujesz się
zabytkową architekturą? Chcesz cofnąć się o kilka stuleci i
podążać śladami zarówno mauretańskich sułtanów oraz
hiszpańskich królów i królowych? Wszystko to, jak i wiele
więcej znajdziesz wewnątrz Alhambry – warownego zespołu
pałacowego, a konkretniej w Hotelu Parador de Granada.
Obiekt ten znajduje się pośród niezwykle rozległych ogrodów
Alhambry i Generalife.

Jak więc zaczęła się kariera 
najwybitniejszej polskiej lekkoatletki? 

Parador de Granada 
Krótkie wprowadzenie

Grupa Erasmus+ 2021 przed wejściem do hotelu

Widok na Generalife – ogrody i pałac letni emirów 
Grenady z dynastii Nasrydów 



Szczypta historii…

Parador de Granada, znany również jako Parador San Francisco,
wybudowany został między 1332 a 1354 rokiem. Pierwotnie służył jako
meczet, jednak z czasem został przebudowany i wykorzystany przez
franciszkanów jako klasztor zakonny.



Wchodząc do hotelu kierujemy nasz wzrok na mały dziedziniec z kaplicą.
Jest to miejsce istotne w historii Andaluzji, gdyż początkowo chowano tu
katolickich królów.
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Co ważne, Miejsce pierwszego spoczynku wyznacza duża płyta chodnikowa pod
łukiem podkowy. Kiedy królowa Izabela zmarła, Kaplica Królewska była wciąż w
budowie. Po ukończeniu została tam przeniesiona kilka lat później.

Co ważne, to właśnie pod bogato zdobionym łukiem znajduje się miejsce
pierwszego spoczynku jednego z hiszpańskich monarchów, a dokładniej
Izabeli Katolickiej. Władczyni spoczywała tam póki Kaplica Królewska nie
została w pełni ukończona.

Właścicielka Hotelu Parador de Granada opowiadająca 
grupie historię obiektu
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informacyjnych, przybliżających historię hotelu

Droga do Parador de Turismo

Budynek pozostawiał do XX wieku wiele do życzenia, krótko
mówiąc był w opłakanym stanie. Gruntowna renowacja z 1927
roku pozwoliła odzyskać utracony blask. Dzięki temu w 1945 roku
obiekt ten oficjalnie stał się Parador de Turismo. Na uwagę
zasługuje również fakt, iż Parador w Granadzie posiada własne
muzeum.
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Irena Kirszenstein (po lewo) ze srebrnym medalem 
zdobytym w biegu na 200 metrów na igrzyskach 

olimpijskich w Tokio

Grupa Erasmus+ 2021 zwiedzająca teren Hotelu Parador de Granada
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Hotel jak żaden inny…

Nie trudno zauważyć, że wnętrza hotelu nawiązują do jego przeszłości. Łączą one
style arabski oraz chrześcijański z nowoczesnymi meblami, rycinami czy dziełami
sztuki. W hotelu znajdziemy 40 pokoi noclegowych, a także jadalnię i restaurację, w
której serwowane są dania kuchni lokalnej. Należy także uwzględnić ruiny starych
łaźni arabskich, w których zachowały się oryginalne kafelki.
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Wnętrza Hotelu Parador de Granada 

Eksponaty oraz meble, które znajdziemy w hotelu
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Jak więc zaczęła się kariera 
najwybitniejszej polskiej lekkoatletki? 

Parador de Granada 
Hotelowe krużganki

Obraz na jednej ze ścian krużganek
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Dla osób spragnionych lokalnych trunków polecam hotelowy mini bar.

„To najsmutniejszy moment w mojej karierze”



Jedna z bram Hotelu Parador de Granada
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 Hotel Parador de Granada położony jest na terenie pałacu Alhambra,
 Ten luksusowy obiekt mieści się w budynku dawnego klasztoru, 
 Wystrój wnętrz hotelu stanowi niespotykane połączenie historii, sztuki i architektury.

Podsumowując…



Mistrzostwa Europy Budapeszt 1966

W 1966 roku Irena Kirszenstein zdominowała mistrzostwa Europy. Z
Budapesztu przywiozła trzy złote i jeden srebrny medal. Potwierdziła
tym samym swoją niesamowitą dyspozycję

Prezentacja powstała na potrzeby projektu 
edukacyjnego Erasmus+. 

Dziękuję za uwagę!

Projekt nr: 2019-1-PL01-KA102-062254
pt: „Staż zagraniczny – pierwszy krok do kariery zawodowej” 


