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Hoe te bereiken

5

Dankzij moderne com-
municatiemogelijkheden ligt
Granada bijvoorbeeld op twee
uur rijden van Sevilla en op een uur van
Málaga. De autosnelweg A-92 verbindt deze provincie met
Levante en met het westen van Andalusië, terwijl de autosnelweg
A-44 hetzelfde doet met Madrid en het onderste deel van het
Schiereiland.

De stad beschikt over een luchthaven in Chauchina (Federico
García Lorca Granada-Jaén) in de buurt van de nabijgelegen plaats
Santa Fe,  op slechts enkele kilometer van Puerto de Motril.
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Hartje van Andalusië

Aan de voet van de Sierra Nevada en kort bij de Middellandse
Zee ligt Granada, in het har tje van Andalusië, een gebied met zachte
en warme zomers en winters die geschikt zijn om aan wintersport te
doen, met een prachtig landschap op de hoogste toppen van het
Schiereiland. 

Dankzij haar strategische ligging is dit laatste Moorse bolwerk het
ontmoetingspunt geworden voor beschavingen, alsook het verbindings-
en uitwisselingspunt tussen de cultuur van Noord-Afrika, het Oosten
en het Westen. 

De regio waar de wereldberoemde dichter Federico García Lorca
geboren werd verbergt in de schilderachtige dorpjes en prachtige
natuurlandschappen de pracht die elk jaar duizenden bezoekers uit alle
delen van de wereld aantrekt.

Het Alhambra en Sierra Nevada

Gravure van Granada in de Middeleeuwen
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Land van charme

Gebied van grote contrasten, verlaten door
een bedroefde Boabdil die wist wat hij verloor. Het
laatste hoofdstuk van Al-Andalus biedt een prak-
tisch onovertroffen beeld, waar de besneeuwde
toppen, een van de grootste bestaande patrimoni-
ums in Spanje elkaar de hand reiken, en in het bij-
zonder een pracht en een charme die in elke straat
en in alle nauwe steegjes duidelijk voelbaar is.

Iberiërs, Romeinen en Visigoden waren de
voorgangers van de beschaving die van Granada
eeuwenlang het culturele referentiepunt van het
Westen zou maken: de Islam.  

In 1492 slaagden de Katholieke Koningen, na
een maandenlange belegering van Granada vanuit
hun kamp in de stad Santa Fe, erin de laatste Moorse
koning te overwinnen, namelijk Boabdil de Kleine. Hij
zou zijn geliefde gebied in begeleiding van zijn moeder verlaten die
een beroemde zin over haar spruit voor het nageslacht liet: “Ween
als een vrouw over wat je niet als een man hebt kunnen verdedigen”.

Vanaf dat ogenblik staat Granada op als symbool van de nieuwe
monarchie en van de eenheid van Spanje, en wordt een Christelijk

ko n i n g rijk, en ko n i n k l i j ke
woonplaats en begraafplaats.
Citadellen, moskeeën, bassins
en muren worden één met
grote tempels, kloosters en
prachtige paleizen, waardoor
de stad van het Alhambra een
harmonisch geheel wordt met
een groot mengsel verschil-
lende architectonische stijlen
zoals Mudejar, Gotiek,
Renaissance of Barok.Vertrek van Boabdil, schilderij uit de XIX eeuw

"Wie kent en bewondert
Granada niet hoewel hij de stad

nog nooit bezocht heeft?"  

Pedro Antonio de Alarcón,  XIX eeuw
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Stadsplan van Granada

8



Het Alhambra en het Generalife

Het uitkijkpunt van San
Nicolás, in de wijk Albaicín, is een
b ev o o rrechte plaats om het
Alhambra van Granada en het

Generalife te bewonderen. Het
gaat hier om de meest bezochte
monumenten van Spanje, door
de UNESCO uitgeroepen tot
Cultureel Erfgoed van de
Mensheid.

Deze paleizenstad, verblijf-
plaats van de Nazarí Sultans en
van hoge functionari s s e n ,
bekroont de steile rots va n
Sabika, en troont majestueus
over de Darro-vallei uit. Gebouwd
tussen de XIII en de XV eeuw.
Bevat alle kunsten van de laatste
Moorse periode in Spanje, en
bestaat uit vier zeer verschillende
zones: de Paleizen, de militaire
zone of het Alcazaba, de stad of
Medina en de Tuinen van het
Generalife.

De robuuste muren van steen en mortel, die
het bebouwde deel van het monument insluiten,
brengen de bezoeker naar prachtige A ra b i s ch e
Pa l e i ze n zoals het paleis van C o m a re s, in wiens inte-
rieur zich de Patio de los Arra ya n e s en de Salón de
los Embajadore s b evinden, overdekt door een pra c h-
tige koepel van bew e rkt hout, of het Paleis van de
L e e u w e n, met de bekende patio die o zo dikwijls op
de mooiste bri e f k a a rten weerg eg even is, en vers c h i l-
lende z a l e n zoals: A b e n c e r ra j e s, Dos Hermanas e n
los Reye s.

De cultuur van het wa t e r, zo hecht verbonden
met de Moorse cultuur, wordt het beste weers p i e-
geld in dit architectonisch juweeltje, wa a rin nog
steeds de resten van de A ra b i s che Baden b ewa a r d
worden, evenals de talri j ke fonteinen die op zeer wij-
ze manier hun ri j ke decoratie van pleisterwerk en
t egels in verschillende kleuren weers p i egelen. 

Het gaat om een erfenis van zowel de Moren
als de Christenen aangezien, na de herov e ri n g ,
Ke i zer K a rel V daar zijn Pa l e i s in Renaissancestijl zou
bouwen, vandaag de dag zetel van het Museum van
het Alhambra en van de Schone Ku n s t e n.

Alhambra1
De Tuinen van het Generalife bevinden zich op een hel-

ling voor de Paleizen, waarvan ze gescheiden worden door de
Cuesta del Río Chico. De tuinen waren bestemd voor de ont-
spanning van de Arabische monarchen die vanuit de Paleizen
door de Puerta de Hierro, naast de Torre de los Picos, toegang
tot de tuinen hadden. In het interieur bevinden zich prachtige
hoekjes zoals de Patio de la Acequia of de Patio de la Sultana.
In het bovenste deel bevindt zich de Jardín Alto,  die men
langs de prachtige trap met watereffecten kan beklimmen.

Generalife

1110

VOORVERKOOP IN SERVITICKETS
(aankoop met credit- of debetkaart)
Telefoon: 902 888 001
van buiten Spanje: 00 34 934 923 750
(van 8:00 tot 00:00 uur)
Internet: www.alhambra-tickets.es
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Erfgoed
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O p g e richt door Isabel
de Katholieke om in het

A l h a m b ra gevestigd te wor-
den, werd dit klooster in de XVI eeuw

gebouwd op een deel van het oude paleis van de
M o o rse koningen, wa a rin in 1507 de nonnen ingetrok-
ken waren. Het Andalusische legaat wordt gev o rmd door
de kapspant in Mudejar stijl die het schip van de ke rk
bedekt, een van de mooiste en oudste van Gra n a d a ,
evenals de bak met wijwa t e r, ov e r blijfsel van een vroeg e-
re Islamitische bron. 

De ov e r h e e rsende gotische stijl wordt weers p i eg e l d
in het handwerk dat aan de Engelse schuine gew e l v e n
doet denken. Zijn groot retabel is uitvoerig versierd met
s c h i l d e rijen en sculpturen van heiligen, terwijl in het inte-
rieur werken vertoond worden van kunstenaars zoals
Pedro de Mena of Bocaneg ra. Het klooster bevat het gra f
van de beeldhouwer Bernardo Francisco de Mora .

Dit Mudejar monument, gebouwd in de XVI eeuw, draagt de naam van zijn eigenaars, de
Moren Lorenzo El Chapiz en Hernán López El Ferí. De constru c t i e, met een ri j ke decoratie van pleis-

t e r w e rk, wordt gev o rmd door twee
gebouwen die onderling verbonden zijn
door middel van een gipsen boog, zijn-
de een waarheidsgetrouwe weers p i e-
geling van de fusie van de Islamitische
en Chri s t e l i j ke kunst. Bassins, galeri j e n
met ingangen, grote marmeren zuilen
en zuilen omringd door leuningen in
Renaissancestijl maken het  Casa del
C h a p i z nóg mooier. Men gaat erva n
uit dat dit monument oors p r o n ke l i j k
deel uitmaakte van het Islamitische
Paleis Dar al-Bayda, “het witte huis”.
Vanaf 1932 is hier de S chool voor
A ra b i s che Studies g ev e s t i g d .

Casa del Chapiz2

De Salvador ke r k werd gebouwd op
het grondstuk van de vroegere Grote
M o s kee van Albaicín, wa a rvan nog steeds
de patio van de abluties alsook resten va n
de zuilen en een zeer diepe wa t e r p u t
b ewaard zijn. Dit juweeltje van de
R e n a i s s a n c e, wiens hoofdingang geteke n d
werd door Diego de Siloé, werd in 1936
p raktisch volledig verwoest door een bra n d
waardoor de ke rk gerestaureerd moest wor-
den, wat in de XX eeuw gebeurde.

De tempel, die zeer wa a r d evolle schatten bevat zoals de schilderij van het Laatste Av o n d m a a l
van Bocaneg ra, een houtsnijwerk van de eigenaar, Pedro Duque de Corn e j o, of De Kruisgang “Señor
de la Sangre”, een houtsnijwerk van de XVII eeuw, was decennialang een van de twee ke rken va n
G ranada met asielrecht. In de kloostergang hingen de ketterhemden van de Moren die door de
Inquisitie gestraft werden. Deze bevonden zich vroeger in de Kathedra a l .

De  Salvador kerk5

Casa de Castril genoemd naar de Heren van
Castril, afstammelingen van Hernando de Zafra,
die eigenaar was van het huis. Dit is een van de
mooiste Paleizen uit de Renaissance in Granada,
en is op dit ogenblik zetel van het Archeologisch
Museum.
De ingang in platereskstijl, toegeschreven aan
Diego de Siloé, beschikt over een prachtige deco-
ratie met reliëfs en Dorische zuilen, waarin een
reproductie van de toren van Comares bewonderd
kan worden, een prachtig Mudejar kunstwerk, die
de trap bedekt die de verschillende delen van het
monument met elkaar verbindt. De patio,
gevormd door halfronde bogen op een basis van
marmeren zuilen, is ideaal voor een wandeling.

Casa de Castril7

Gebouwd in de XI eeuw gaat het om een van de belangrijkste bewaarde
Islamitische baden van Spanje en een van de oudste bouwwerken van het Granada van
de Moslims, verschillende eeuwen voordat het Alhambra gebouwd werd. 

In de XV eeuw werden de baden de Baden van de Nogal, en later de Baden van
het Paleis en de baden van de Puerta de Guadix genoemd. In de rechthoekige verdie-
ping bevinden zich zuilen en Romaanse kapittels, sommige van de Visigoden en van de
kaliefen, naast gewelven met mooie lichtkokers in de vorm van een ster. Het gebouw
beschikt over de normale kamers: ingang, kamer om uit te rusten, lauwe kamer, war-
me kamer en kamer met verwarmingsketels. De gebouwen werden in de XX eeuw
gerestaureerd en worden als Nationaal Monument beschouwd.

El Bañuelo8
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Het Klooster van Santa Isabel la Real10



Gebouw in de XV eeuw, in het hartje van de
wijk Albaicín,  behoorde dit paleis tot de koninklij-
ke familie van Granada. De laatste bewoonster
was de moeder van Boabdil, prinses Aixa, waar-
naar de naam Dar al-Horra verwijst.

De structuur en decoratie is karakteristiek
voor de Nazarí kunst, met twee verdiepingen, in het noordelijke deel door een uitkijktoren
afgebakend. Het middelpunt van het gebouw is een centrale patio, waarrond kamers, ingan-
gen en een kleine fontein verdeeld zijn wiens water in een put uitmondt, waaronder zich een
groot waterbassin bevindt.

De versiering van de vlakke houten plafonds met geometrische figuren,  de bogen die
naar een prachtig uitkijkpunt en naar de Christelijke kapel leiden, die door de Katholieke
Koningen gebouwd werd toen zij Granada veroverden, zijn de moeite waard.

Paleis van Dar al-Horra11

In deze schilderachtige wijk van Gra n a d a
zijn talri j ke resten van de muur bewaard die
G ra n a d a o m ri n g d e. Veel van deze resten zijn
afkomstig uit de Ziri peri o d e, in de XI eeuw, en
van de oude citadel of “cadima”. Het gaat om
grote gemetselde muren van stevig beton, vers t e rkt met stenen en bakstenen. In deze res-
ten bevinden zich ook talri j ke torens en  p o o rt e n die toegang geven tot de stad, zoals de
p o o rt van M o n a i t a, de poort las Pe s a s of de p o s t i go de San Lore n zo.

De mu ren van de wijk Albaicín12

Gebouwd op de fundamenten va n
A y n a d a m a r, een bij de Moren zeer geliefde plaats,
met vele prachtige tuinen die met het water van de
A l facar besproeid worden begon de bouw van  L a
C a rt u j a in 1506 dankzij de hulp van de El Gra n
Capitán, Gonzalo Fernández de Córd ov a. De con-
s t ructie van dit kolossaal bouwwerk nam meer dan
d rie eeuwen in beslag en is bijgevolg een trouwe
w e e rs p i egeling van het mengsel van gotische,
Renaissance en vooral barokstijl. 

De kloostergang, die toegang geeft tot het
k l o o s t e r, dateert van de XVII eeuw, terwijl de gevel van grijs marmer met grote Ionische zuilen
in 1794 door Joaquín Hermoso gebouwd werd. Een prachtige deur met Venetiaans glas scheidt
het Sancta Sanctorum van het Hoogaltaar,
waar zich het huidige tabern a ke l
b evindt dat de oude verving, door de
troepen van Napoleon vernietigd. 

De S a c ristíe van La Cart u j a
is een juweeltje van architectuur
aangezien het beschouwd
wordt als een van de mester-
w e rken van de Spaanse eind-
barok. Zijn sokkel is gemaakt
van marmer van de Lanjarón en zijn
ladekasten zijn het resultaat van 34 jaar
geduldig werken van de  hoofdkart u i zer J.
Manuel Vázquez.

In het interieur van dit emblematische monu-
ment, uitgeroepen tot Monument van Cultureel Belang,
kan men een wa a r d evolle collectie schilderijen van de kar-
t u i zer   Sánchez Cotán alsook werken van Bocaneg ra of
Carducho bew o n d e r e n .

Het Klooster van la Cart u j a14
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Deze belangrijke constructie, verbonden met de
Katholieke Koningen, is vandaag de dag zetel van de
Universiteit, werd begin van de XVI eeuw opgericht om
de gewonden van de Oorlog van Granada te verzorgen.
Het gebouw heeft een stijl schommelend tussen de late
gotische en de Renaissance stijl. Dit  Artistiek Historisch
Museum opgericht op de oude citadel van Qadima, vertoont een grote vierkanten verdieping,
met vier symmetrische patios gescheiden door een groot centraal kruis, waar zich een altaar

bevindt waar de patiënten, gezeten in de verschillende schepen, de
mis konden bijwonen. 

De hoofdgevel, met sculpturen van Alonso de Mena, heeft
vier prachtig versierde vensters
in Platereskstijl. Het gebouw
beschikt over zeer belangrijke
k u n s t w e rken, zoals het
geheel van de mooie hou-

ten kapspanten, schilde-
rijen van  Bocanegra

en de 47 incunabe-
len of waardevol-
le boeken die in
de Bibl i o t h e e k
bewaard worden.
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Koninklijk Hospitaal13
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Benedict XV verleende de titel van Basiliek in  916 door middel van een pauselijke bul
aan deze tempel wiens bouw in 1737 gestart werd, en pas in 1759 eindigde, en dit op ini-
tiatief van de prior Alonso de Jesús y Ortega en gefinancierd met geld afkomstig van de
Hospitaalorde, om de resten van zijn stichter, San Juan de Dios te bewaren.

De barokke kerk, met Latijns kruis, werd ontworpen als sanctuarium door José de Bada,
hoofdmetselaar van de kathedralen van Granada en Málaga. Het interieur is rijkelijk versier
met sculpturen en schilderijen zoals de fresco’s van  Diego Sánchez Sarabia. Het retabel van

de Hoofdkapel is eveneens rijk versierd met het
Tabernakel en het beeld van de Inmaculada op de eer-
ste rij.
De ingangspoort, geflankeerd door twee hoge torens
met klokkenlichamen, is ontworpen in de vorm van een
retabel waar de beelden van de Heilige Juan de Dios, de
Heilige Gabriel, de Heilige Rafael of de Heilige Barbara
bewonderd kunnen worden. De zijkapel van de Basiliek
met talrijke en mooie resten is echt de moeite
waard.

De Basiliek van San Juan de Dios15

De constructie van de ke rk begon in
1504, maar het was pas een decennium later,
onder leiding van de Hertogin van Sessa, echtgenote
van de Gran Capitán, die hier beg raven is, dat de constru c-
tie beëindigd werd. Het gaat om een zeer typische Renaissance stijl.
De Ke rk, met basiliekverdieping, heeft een prachtige Hoofdkapel,
w e rk van Diego de Siloé, ook de auteur van de stoelen van het koor.
Het retabel, wiens bouw 25 jaar in beslag nam, is ook verm e l d e n s-
wa a r d i g. In een van de twee kloostergangen, waar Ke i ze rin Isabel,
echtgenote van Karel V woonde, kunnen mooie decora t i eve elemen-
ten bewonderd worden met Mudejar en gotische stijl.

Nog een meesterwerk van de Spaanse Renaissance werd
de Kathedraal van de Anunciación, uitgeroepen tot
Nationaal Monument en Monument van Culture e l

Belang, naast de oude Grote Moskee gebouwd.
De bouw begon op initiatief van de  Katholieke
Koningen in het begin van de XVI eeuw onder lei-
ding van Meester Enrique Egas. Jaren later nam
Diego de Siloé de leiding over, auteur van de
sculptuurdecoratie van de  Puerta del Perdón, de
Portada de la Sacristía of de Puerta de San
Jerónimo.
De hoofdgevel, uitgevoerd in barokstijl door Alonso

Cano, zorgt aan een uiteinde voor de prachtige
toren van het klokkenhuis. De Hoofdkapel, werk van

Siloé, met een cirkelvormige en zeer hoge verdieping,
zorgt voor een vergulde afwerking in het wit van het geheel.

De decoratie wordt aangevuld door schilderijen van  Bocanegra
en José Risueño.

Er zijn vijf schepen met hetzelfde aantal delen voorzien van laterale kapellen.
De gigantische pilaren, gevormd door grote Corinthische zuilen waarop muurpijlers en de

talrijke retabels rusten, springt in het hoog. De Inmaculada van Alonso Cano, die zich in de
Sacristie van de Kathedraal bevindt, is zeer waardevol, en is slechts één van de vele schat-
ten die in dit gebouw bewaard worden. In het museum kunnen talrijke religieuze werken

b ewonderd worden, zoals de monstra n s
geschonken door Isabel de Katholieke voor de
processie van het Corpus of de sculpturen van
Pedro de Mena.
In een gebouw naast de Kathedraal bevindt
zich de gotische Koninklijke Kapel,  plaats
gekozen door Fernando de Katholieke als
koninklijk pantheon. In het hoofdaltaar rusten
de resten van de monarchen in mooie grafste-
nen uitgevoerd door Domenico Fancelli.

Voor de Ko n i n k l i j ke Kapel van de Kathedra a l b evindt zich
dit bekende Paleis dat omgev o rmd werd tot de M o o rse Sch o o l
van de Ko ra a n w e t, opgericht door Yusuf I in 1349. Met de vero-
v e ring van Granada door de Katholieke Koningen werd het
gebouw Casa de Cabildo. Van het Moslim gebouw blijft het ora-
t o rium behouden dat in de XX eeuw gerestaureerd werd, met
de mihra b, verschillede pleisterwerken en een houten koepel met
M o z a rabieren bedekt. De Nazarí constructie werd in de XVIII bij-
na volledig vernietigd. Daarna werd het monument gebouwd dat
we vandaag kunnen bewonderen, met zijn patio met ingangs-
p o o rt, zijn trap en zijn barokke gevel met grote balkons.

Paleis van de Madraza20
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De Kerk van San Jerónimo16

K a t h e d ra a l17



Deze oude almunia of Narazí
landhuis van de XIII eeuw,
eigendom van de moeder van
Boabdil, is gelegen in de laag-

vlakte van de Rivier Río Genil,
en was origineel omringd door
rijke moestuinen en tuinen. Voor

de toren, van binnen rijkelijk versierd, was er
een vijver waarin zeeslagen georganiseerd.
Van de huidige constructie is alleen het cen-
trale deel origineel, aangezien de zijdelen en
de ingangspoort in de XIV eeuw bijgevoegd
werden. Men kan er nog altijd resten van
p l e i s t e r w e rk, evenals houten en
Mozarabische daken bewonderen.

Gebouwd op een plaats waar vol-
gens de traditie de kerkers gelegen
waren voor de Christenen die in de
Nazarí periode gevangen genomen
werden. Na de verovering van de
stad werd dit gebouw omgevormd
tot een klooster van de Karmelieten
met, gedurende enkele jaren, San
Juan de la Cruz als prior.
Zijn huidige fysionomie is afkomstig
van de XIX eeuw en zijn interieur in
een voorbeeld van de oriëntaalse
stijl van die tijd. De tuinen, uitgeroe-
pen tot Nationale Monumenten,
zijn een geslaagd mengsel va n
Franse en Engelse modellen, met
mooie fonteinen en vijvers.

De oorsprong van deze kerk ligt in de Ermita de
las Santas Úrsula y Susana, waar in 1545 een Kerkelijk Broederschap
gesticht werd om hulde te betonen aan las Angustias de Nuestra Señora, een
paneel geschonken door Isabel de Katholieke. Aan dit Broederschap, waarvan Don Juan

de Austria en Fernando VI lid waren,
schonk Felipe II in 1567 terreinen om een
Hospitaal op te richten, waarnaast de mees-
ter Ortega een barokke kerk bouwde die in
de XVII eeuw ingericht werd.
De kerk heeft een gevel omringd door twee
hoge klokkentorens met pannen die met glas
v e rsierd zijn. Ku n s t e n a a rs zoals Juan de
Mena namen de decoratie van de zijkapel
van de Maagd op zich. In het interieur
bevindt zich een prachtig groot retabel, als-
ook waardevolle schilderijen en sculpturen.

Gebouwd als m o ra b i t o, bidplaats voor de
Moslims, in de XIII eeuw. Dit is het enige gebouw van
dit type dat in Granada bewaard gebleven is. Hier vond
in 1492 de ontmoeting tussen de Reyes Católicos en
Boabdil plaats tijdens dewelke deze laatste de sleutels
van de stad aan de Christelijke koningen overhandigde.

Een enorme oog aan de ingang nodigt de bezoe-
ker uit om het interieur te leren kennen, alsook de vier-
kanten verdieping, afgedekt door een kegelvormige
koepel in de vorm van een ster. Dit gebouw werd
o m g ev o rmd tot Chri s t e l i j ke kapel, gewijd aan de
Heilige Fabián en de Heilige Sebastián.

De Kapel van San Sebastián30

Oude Graanbeurs, Architectonisch-Artistisch
M o n u m e n t, het oudste monument van de
Andalusische periode en het enige volledig bewaar-
de gebouw van dit type in Spanje.

Deze veiling werd in de XIV eeuw gebouwd,
en hier werden goederen verkocht, gekocht en
opgeslagen. De monumentale gevel, de toegangshal, bedekt door
een  Mozarabisch gewelf en een schilderachtige patio sprin-
gen in het oog.

De huidige naam dankt het gebouw aan het
feit dat daar in de XVI eeuw de hande-
laars gehuisvest waren die
de kolen naar de stad
brachten. Later werd het
gebouw dan als binnen-
plaats voor komedies
gebruikt. Het gebouw
werd in de XX eeuw
door To rres Balbás
gerestaureerd.

Corral del Carbón21
In deze gotische kerk van de XVI eeuw, die deel uitmaakte van het Klooster van

Santa Cruz la Real, kwam het Tribunaal van de Inquisitie samen, en werden ook eeu-
wenlang de nobele families van Granada begraven.

Het interieur van de tempel is zeer ruim, met een
verdieping met Latijns kruis en 5 kapellen aan elke kant,

met decora t i eve ele-
menten wa a rin de

elementen van de
B a rrok herke n d
worden. De

bogen, gebouwd op
stijlvolle klassieke zui-

len, vormen een nauwe
loggia waarop zich een terras

bevindt dat, bij wijze van balkon, op
het plein met dezelfde naam uitgeeft.

Kerk van Santo Domingo22

Erfgoed
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De Kerk van Onze Lievevrouw van las Angustias29

Carmen de los Mártires27

19

Alcázar Genil31



Betoverende hoekjes
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Als er een woord bestaat dat
d e ze schilderachtige wijk va n
G ra n a d a kan beschrijven dan is
het beg rip mysteri e. Mysteri e u s
zijn haar g ro t t e n w o n i n ge n, een
mengsel van koper en kalk, haar
s t e egjes vol met m a a n t u i n e n
met agaves en vijgecactussen,
a n j e rs en jasmijn.
De zigeuners, zo zeggen de kronieken, kwamen met de Chri s t e l i j ke
troepen van de Katholieke Koningen aan en bew e rkten voor hen
metaal, en vestigden zich in deze wijk. Hun kunst mengde zich met

de Moorse kust en zo ontstond de flamenco en de z a m b ra, de echte art i s t i e ke uitdru k k i n g
van de stad van het Alhambra .

Het gaat hier niet alleen om kunst, maar ook om cultuur en patrimonium. In dit  ver-
band is het meesterwerk in S a c ro m o n t e de A b d i j, opgericht door de bisschop Pedro de Castro
in de XVII eeuw. Hier worden de werken van de belangrijkste kunstenaars die sinds de XVII
eeuw in de stad werkten bewaard:  Alonso Cano, Sánchez Cotán, Raxis of Bocaneg ra .

Sacromonte3

Erfgoed van de mensheid. Dit is de meest karakteristieke wijk van
Granada, waar men de essentie van de stad, een waarheidsgetrouwe

weerspiegeling van het Andalusische culturele
erfgoed kan vinden. De geur van oranjebloe-
sem begeleidt de gast tot de Mirador van San
Nicolás, van waaruit prachtige uitzichten op
het ALHAMBRA (1) bewonderd kunnen worden
Tussen bassins, nauwe steegjes en weelderige

tuinen ziet men de
typische “cármenes”,
de meest represen-
tatieve woningen van
d e ze wijk, mogelijk
van Moorse oor-
sprong, met beperkte afmetingen en omringd
door moestuinen en tuinen die naar het
ALHAMBRA (1) gericht zijn. Zij zijn het resultaat
van de leegloop van de Moorse wijken na de
verovering van de stad door de Christenen,
waardoor teveel ruimte ontstond. Het gaat om
een typologie die in het hartje van de oude
stad ruimtes wil herscheppen die gelijkenis
vertonen met de wijken en hoeves van de
Moren.

Joodse wijk van het Moorse Granada,
G a rnata al-Yahud genoemd. De wijk
Realejo heeft sindsdien een aanzienlijke
transformatie ondergaan. Van de muren
en  poorten, waaronder de beroemde l
Fajjarín en Neched, los Alfareros y los
Molinos, blijft niets meer over en van het
oude labyrint, typisch voor het Moorse
urbanisme, zijn er alleen nog maar resten

in de hoogste delen van de wijk te vinden.
Vandaag overheersen de vlakke zones die gelegen zijn op de zijkant van de heu-

vel van Mauror, die afdaalt van de Torres Bermejas en die in 1410 onderdak bood aan
de inwoners van Antequera, daarom de naam van Antequeruela. Hier bevinden zich
vandaag enkele van de belangrijkste monumenten van Granada.

Het Cultureel Centrum Manuel de Falla
biedt de liefhebbers van goede muziek en kunst
het hele jaar door een goedgevuld programma
met concerten en tentoonstellingen.

Hier bevinden zich de kantoren van het
Stadsorkest van Granada dat concertcycli organi-
seert met als bevoorrechte ligging het prachtige
Auditorium Manuel de Falla.

Dit centrum wordt aangevuld door het
Archief dat eveneens de naam van de geniale
musicus van Granada draagt, en zijn  Woning-
Museum.

Cultureel Centrum Manuel de Falla26

Dit is een waarheidsgetrouwe recreatie van
de primitieve markt waar de handelsactiviteiten
van het Granada van de Moren zich afspeelde,
en wiens gloriejaren in het laatste deel van het
Nazarí koningrijk vielen. De faam was vooral te

danken aan de buitengewone kwaliteit van de zijde, de
voornaamste specialiteit van de handel van  Granada.  
Deze bazaars bevonden zich traditioneel in het centrum
van de stad, met herbergen waar de handelaars konden
overnachten en met poorten aan alle ingangen van de
stad die 's nachts gesloten werden om te vermijden dat
de handelaars beroofd werden. Eind van de XIV eeuw ont-
stond er een brand in een van de winkels waar lucifers
gefabriceerd werden in de straat Mesones, waardoor de
complete originele bazaar in as gelegd werd.
Vandaag is de bazaar gereconstrueerd, naast de straten
Oficios en Zacatín, en bevat een ontelbaar aantal winkels,
juweliers en zilversmeden waar diverse voorbeelden van
de handwerkkunst van Granada te vinden zijn: keramiek,
zilver, manden en inleghout (diverse soorten hout met
ingewerkte botten en parelmoer).

Alcaicería18

Albaicín6

Realejo23



De talrijke terrassen waar
men van typische gerechten
van de stad, de kosmopoliti-
sche atmosfeer en het vrolijke
aspect kan genieten kondigen
de aankomst aan bij de zoge-
naamde Paseo de los Tristes,
vroeger de weg die gebruikt
werd om naar het kerkhof te
gaan. De vroegere laan van de
Puerta de Guadix is door de eeu-
wen heen één van de drukst bere-
den wegen van Granada geweest
waar, in de XVII eeuw, de  Casa de
las Chirimías gebouwd werd, een
soort toren bestemd als overnach-
ting voor muzikanten die de feesten

op het plein animeerden.
De aanwezigheid van de CASA

DEL CHAPIZ (2) (pag. 12) brengt de
bezoeker in het hoogste deel van
de A l b a i c í n, waar eve n e e n s
bezienswaardige gebouwen zijn
zoals de  SALVADOR KERK (5) (pag.
12) of het Klooster van de
Tomasas.

Het leven bruist wan-
neer men bij de Plaza Larga
komt. Dit plein roept herin-
neringen op aan de oude
Moorse medina, een cultuur
die in de Albaicín rijke voor-
beelden van zijn aanwezig-
heid achterliet. De resten
van de MUREN (12) (pag.15)
die zich in de wijk bevinden,
en die bij de Alcazaba
Qadima hoorden, zijn inder-

daad de oudste van de stad. Dit
geldt ook voor de emblematische
en schilderachtige poorten zoals de
Arco de las Pesas of de Puerta de
Monaita.

Wanneer we langs deze
muren vol geschiedenis afdalen

komen we bij het  PALEIS VAN
DA R A L- HO R R A ( 1 1 ) ( p a g .
15), dat aan het KLOOSTER
VAN SANTA ISABEL LA REAL
(10) (pag.13) en de Kerk en
het Pleintje van San Miguel
B a j o ligt. De P u e rta de
E l v i r a, ve rplichte doorg a n g
naar de wijk van de “cár-
menes”, brengt de bezoeker
opnieuw in het laagste deel
van deze mooie zone van
Granada, van waaruit men

kan kiezen tussen een bezoek aan
de schilderachtige wijk
SACROMONTE (3) (pag. 20) of het
HOSPITAL REAL (13) (pag. 15) en het
MONASTERIO DE LA CARTUJA (14)
(pag. 14) kan bewonderen.

Nauwe steegjes, vol charme, tui-
nen vol met bloeiende sinaasappelbo-
men, typische huisjes die de bezoeker
naar een ver verleden tijd voeren, en
dit alles met Andalusische smaak.
Wanneer de reiziger naar de wijk van
Albaicín gaat komt hij in het hartje van
Granada, neemt hij de essentie van de
stad op en kan hij van voorvaderlijke
tradities genieten, het erfgoed van zijn
vroegere bewoners. 

De Plaza Nueva, voor de eeuwig-
heid bewaard door de geniale tekenaar
die het werk “Cuentos de la Alhambra”
versierde, is vandaag de dag het zenuw-

c e n t rum van het leven in
G ranada. Naast dit plein
bevinden zich de R e a l
C h a n c i l l e r í a, voorbeeld van
het classicistische decoratieve
r e p e rt o rium, en de S a n t a
Ana Kerk, meesterwerk van
de Mudejar stijl.
Vanaf de Carrera del Darro,

een van de door de artiesten uitgelezen
plekken om de stad onsterfelijk te maken,
rijzen de ruïnes van de Cádi brug op,
vroeger de verbinding tussen de ALBAICÍN
( 6 ) ( p a g . 2 0 ) en HE T AL H A M B R A ( 1 )
(pag.10). Een wandeling langs de rivier

brengt ons naar waardevolle monumen-
ten zoals de CASA DE CASTRIL (7) (pag.
12), de Arabische baden van EL BAÑUELO
(8) (pag. 13), het Klooster van Santa
Catalina de Zafra of de San Pedro en de
San Pablo kerk.

Albaicín, Moorse essentie

De meest geschikte
manier om deze wijk te
leren kennen bestaat erin in

de steegjes van de Albaicín
rond te dwalen. Wij kunnen
echter eveneens aanbevelen
om van de uitzichten te
genieten die geboden wor-
den door de talrijke uitkijk-
punten (Miradores) die zich
in deze zone bev i n d e n .
E n kele voorbeelden: de
Mirador de San Nicolás, aan
wiens voet het ALHAMBRA en
het GENERALIFE 1 (pag. 10-
1 1 ) liggen, evenals de
M i rador de la Cruz de
Rauda, of de Mirador de la
Lona, van waaruit de koe-
pels en de torens van de
prachtigste kerken van de
stad bewonderd kunnen
worden. In San Cri s t ó b a l
vloeien de laagvlakte, de
Sierra Nevada en de Moorse
muren in een enkel onverge-
telijk beeld samen.

Van de 28 aljibes die bewaard zijn uit
het Granada van de Islam en die zich voedden
van de Acequia de Aynadamar bevinden zich
er 23 in de wijk Albaicín. Sommigen, zoals de
Peso de la Harina of die van de Plaza del
Abad, worden nog steeds gebru i k t .

22

Aan de poorten van de hemel

23

Het Alhambra gezien vanaf de Paseo de los Tr i s t e s

Carrera del Darro

Santa Catalina

Wandelingen door       Granada



De vele alternatieven, zowel
voor ontspanning als voor
cultuur die het Centrum van
Granada biedt, overheerst
door zijn ko l o s s a l e
Kathedraal, maken van deze
zone van de stad het favo-
riete plekje van de talrijke
bezoekers die hier jaar na
jaar komen. Van de zachte
temperaturen van de lente
genieten, uitrusten op de
pleinen vol leven of monu-
menten met zeer gro t e
artistieke waarde bezoeken;
dit alles, en nog veel meer,
ligt binnen handbereik.

De Gran Vía laat aan
haar rechterkant de AL BA I C Í N
( 6 ) (pag. 20) liggen en brengt
de bezo e ker in een we e f s e l
van nauwe straten en pleinen
waar zich prachtige gebouwe n
bevinden. DE BA S I L I E K VA N
SA N JUA N D E DI O S ( 1 5 ) ( p a g .
1 6 ) ligt naast wat vroeger de
wijk van de Hert o g i n
genoemd werd, als ve r w i j z i n g
naar de echtgenote van de Gra n
Capitán, die opdracht gaf voor de
bouw van het  KL O O S T E R VA N SA N
JE R Ó N I M O ( 1 6 ) (pág. 16) als begra a f-
plaats  voor haar beroemde echtge-
n o o t .

De Plazas de la Tr i n i d a d en L o s
L o b o s, die hun naam aan een legen-

de te danken hebben, zijn twee ze e r
speciale gebouwen van G r a n a d a, en
liggen in de bu u rt van wat in de XVII
eeuw de ke rn was voor de tussen-

komst van de Compañía de Jesús, die
een doenbare en visuele as binnen
het laby rint van de Moorse stad wil-
den vo rmen. Hiervoor we r d
o p d racht gegeven voor de bouw, in
de bu u rt van de  Botanische Tu i n,
van het Colegiata de los Santos
Justo y Pastor, naast de Plaza de la

Het Centrum, de erfenis van de                 Christenen
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U n i ve r s i d a d, waar de Rechtsfaculteit
gelegen is.

De straat San Jerónimo brengt
ons naar de poort van de
KAT H E D R A A L ( 1 7 ) (pag. 17), grenze n d
aan het Bisschoppelijk Paleis en de
Ko n i n k l i j ke Kap e l, geko zen door de
K a t h o l i e ke Koningen voor hun laatste
ve r blijfplaats. Dit feit geeft ons een
idee van de belangri j ke rol die
G r a n a d a in de constructie van het
n i e u we chri s t e l i j ke ko n i n g rijk speelde. 

Na van de spectaculaire zichten
van de K a t h e d r a a l genoten te heb-
ben is er niets beters dan zich te
mengen in het komen en gaan van
mensen in de AL CA I C E R Í A ( 1 8 ) ( p a g .
2 1 ), een waarheidsgetrouwe repro-

ductie van de bloeiende markt van
de Nazarí zijde. Men kan ook kieze n
voor de in de bu u rt gelegen Plaza de
B i b - R a m b l a, de vroegere ommu u r d e
esplanade die langzaam maar ze ke r

geopend en met bloemen gevuld
werd, en vandaag de dag een belang-
ri j ke plek in de stad is. 

De rondgang door de histori-
sche oude stad van Granada gaat
verder tot het PA L E I S VA N D E
MA D R A Z A ( 2 0 ) (pag. 16) en het plein
Plaza de Isabel la Católica, om te ein-
digen in de CO R R A L D E L CA R B Ó N ( 2 1 )
(pág. 18), in de oude wijk San Matías.
De bezo e ker kan uitrusten op het
kleine pleintje waar de gevel van het
Palacio de Abrantes b e wonderd kan
wo r d e n .

Het Centrum, omringd door majestueuze tem-
pels en burg e rl i j ke gebouwen, heeft haar majestueu-
ze uitstraling te danken aan de Koninklijke Koningen
en hun opvolger, Karel V, die van het christelijke
Granada een echte ke i z e rl i j ke stad maakten.

25

Gevel van de Koninklijke Kapel

Interieur Koninklijke Kapel

Plaza Isabel la Católica

Bib-Rambla

Fuente del Triunfo en Hospital Real

Bisschoppelijk Paleis

Wandelingen door       Granada



De wijk Realejo, mengsel van culturen Parque de las Ciencias
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Wat ooit de jodenwijk van
de Moorse stad van
Granada was, heeft zijn
fysionomie in de loop van de
eeuwen zien veranderen. Er
blijft weinig van over, behal-
ve in de hoogste delen van
de wijk, een labyrint van
straten, hoewel de wijk erin
geslaagd is de verleiding van
een levenswijze te bewaren
die ons vooral op de mense-
lijke relaties en de samenle-
ving attent maakt. 

Door de steile hel-
lingen van de Realejo is
het raadzaam het bezoek
in het hoogste deel van
de wijk te beginnen, waar
de CA R M E N D E L O S
MÁRTIRES (27) (pag. 19)
en, aan de rechterkant,
het Auditorium Manuel
de Falla en het HU I S-
MUSEUM (25) gelegen zijn,
waar de geniale musicus woonde.
De culturele route heeft bovendien
in deze wijk twee verplichte bezoe-
ken: de FU N DAC I Ó N RO D R Í G U E Z
AC O S TA ( 2 4 ) en het I n s t i t u u t
Gómez Moreno.

De indru k we k kende To rre s
B e r m e j a s ri j zen tussen pra c h t i g e
landhuizen en patios op die de
bezoeker op de heuvel naar de
Antequeruela wijk brengen. In de
buurt van het vlakste deel bevindt
zich de vroegere wasplaats van het
pleintje van de Puerta del Sol, kort

Het Park der Wetenschappen

Wandelingen door Gra n a d a Wandelingen door Gra n a d a
in de buurt van het hartje van de
Campo del Príncipe, waar Prins
Juan in het huwelijk trad.

Op dit grote plein zijn er talrij-
ke interessante bars, restaurants en
tavernen voor de bezoeker die hier
eventjes kan uitrusten vooraleer zijn
wandeling verder te zetten die naar
de religieuze gebouwen in de wijk
leidt: het Klooster van de
Commandeurs van Santiago, Het
Klooster van Santa Catalina, de
SANTO DOMINGO KERK (22) (pag.
19) of de San Cecilio kerk, waar-

voor zich de zogenaamde Cristo de
los Favores bevindt.

De oude binnenplaatsen, van-
daag terug bewoond, smelten
samen met grote stadspaleize n
zoals het Casa de los Tiros . Tot
slot, wanneer de bezoeker de rivier
Genil wil kruisen, kan hij de ERMITA
DE SAN SEBASTIÁN (30) (pág. 18),
het ALCÁZAR GENIL (31) (Pag. 19)
of het PARK DER WETENSCHAPPEN
(32) bewonderen.

De zintuigen zijn de grote
protagonisten van de S a l a
Percepción, een wereld vol geo-
metrische illusies, lenzen, spiegels
en lichtspelen die zelfs de meest
ervaren ogen kunnen misleiden.

De Sala Explora zorgt voor
het plezier van de allerkleinsten,
kinderen van 3 tot 7 jaar. In de
Sala Eureka wordt het universum
van de natuurkunde weergege-
ven.

Calle del Realejo

Interieur van het Park

De wetenschap binnen hand-
bereik van iedereen, de diepste
kennis en de participatie van de
bezoekers. Dit zijn de basisprinci-
pes van het PA R K D E R
WE T E N S C H A P P E N VA N GR A N A DA
(32). Deze grote wetenschappelij-
ke wereld heeft interactieve ten-
toonstellings- en thematicazalen
geschapen om aan de smaak van
iedereen te voldoen, en biedt
hoogwaardige diensten.  

Biosfera, de naam van een
Zaal, is het centrale punt van het
Pa rk der We t e n s c h a p p e n ,
gevormd op basis van een als een
rode draad lopend argument: het
l e ven op onze planeet. Hier

wordt de mogelijkheid geboden
om het werk van de   werkmie-
ren, de constructie van een bijen-
korf te bewonderen of live, hoe-
wel tijdens een simulatie, de door
een aardbeving veroorzaakte tril-
lingen te beleven. 

Het Planetarium, een koepel
met een diameter van 10 meter,
ve r ze ke rt een spannende reis
door de sterren.

Speciale projectoren staan de
bezoekers toe om het traject van
de planeten te volgen en deel te
nemen aan spektakels die zeer
zelden voorkomen, zoals zons- en
maanverduisteringen of de ver-
schijning van kometen. 

Zaal van het Park

Vijver in de Carmen de los Mártires



Cultureel Granada
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De stad van Granada is een
ontmoetingspunt voor de
liefhebbers van de cultuur.
Haar musea, theaters en een
kalender met feesten het
hele jaar door ve r z e ke re n
een van de meest complete
aanbiedingen van het hele
land.

E venementen zoals het
Internationaal Festival van Muziek en
Dans, georganiseerd in de mooiste
hoekjes van de stad, die van de
Tango, Jazz en de Cine de Jóvenes
R e a l i z a d o re s zijn voor velen niet
meer te missen.

Het gaat bovendien om een aan-
bieding die zich niet alleen tot de
hoofdstad beperkt, maar die
ook de steden en dorpen in
de omgeving erin betrekt.
Zonder de flamenco te ver-
geten, referentiepunt van
Granada, waarvan men in
de G rotten van
Sacromonte kan genieten,
waar de populaire zigeuner-
muziek en -dans beoefend
wordt.

Naast de enorme rijk-
dom van haar erfgoed bezit
de stad van het Alhambra een groot
aantal musea met de meest uiteenlo-
pende thema’s. Het Museum van de
Schone Kunsten en het Museum van
het Alhambra, beide gelegen in het
Paleis van Karel V, het Archeologisch
M u s e u m, het Museum van de
Katholieke Koningen... en het Park

d e r
We t e n s c h ap p e n,
een intera c t i e f
museum en
Planetarium waar
zowel vo lw a s s e-
nen als kinderen
van de passionele
wereld van de
Wetenschap en
het Unive rsum kunnen
genieten. 

Het gebied waar Federi c o
García Lorca geboren werd, beschikt
over een groot aantal theaters in ver-

schillende plaatsen, waar evenemen-
ten georganiseerd worden zoals  

De Week van het Muzikale
Theater, in Granada.

In het Auditorium Manuel de
F a l l a, heeft het Stadsorkest van
Granada, een van de meest prestigi-
euze van Spanje, trouwe aanhangers
die geen enkel optreden missen.

Andalouse maatschappij van de dans
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Festival van Muziek el Generalife

MUSEA
GRANADA
CARMEN MUSEO MAX MOREAU
C a rmen de los Geranios. Camino Nuevo San Nicolás, 12
Y958293310
CASA MARIANA PINEDA
Águila, 19 Y 958262961-262838

CASA-MUSEO DE ÁNGEL BARRIOS
Real de la Alhambra Y 958027900

CASA-MUSEO FEDERICO GARCÍA LORCA
(HUERTA DE SAN VICENTE)
V i rgen Blanca, s/n Y 958258466 www. h u e rt a d e s a nv i c e n t e. c o m

CASA MUSEO MANUEL DE FALLA
Antequeruela Alta Y 958222188
www.museomanueldefalla.com

CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
JOSÉ GUERRERO
Oficios, 8  Y 958225185  www.centroguerrero.org

MUSEO ARQUEOLÓGICO Y ETNOGRÁFICO
Casa de Castril. Carrera del Darro, 41 Y 958575408

MUSEO CASA DE LOS TIROS 
Pavaneras, 19 Y 958575466

MUSEO CUEVAS DEL SACROMONTE
Barranco de los Negros, s/n Y 958215120
www.sacromontegranada.com

MUSEO DE BELLAS ARTES
Palacio de Carlos V Y 958575450

MUSEO DE LA ALHAMBRA
Palacio de Carlos V Y 958027900

MUSEO DE LA CATEDRAL
Gran Vía, 4 Y 958222959

MUSEO GÓMEZ MORENO-FUNDACIÓN RODRÍGUEZ
ACOSTA Callejón Niño del Royo, 8 Y 9 5 8 2 2 7 4 9 7
www.fundacionrodriguezacosta.com

MUSEO REYES CATÓLICOS 
Capilla Real. Oficios, 3 Y 958229239
www.capillarealgranada.com

MUSEO DEL SACROMONTE
Abadía del Sacromonte, 1Y 958221445

MUSEO DE SAN JUAN DE DIOS 
Casa de los Pisa Convalecencia, 1
Y 958222144 / www.sanjuandedios-oh.es 

PARQUE DE LAS CIENCIAS
Avda. del Mediterráneo, s/n
Y 958131900 / www. p a r q u e c i e n c i a s . c o m

ATARFE
MUSEO DE CIENCIAS NATURALES
Ermita de los Tres Juanes. 
Parque de Sierra Elvira Y958439008

MUSEO “EL ARCA DE LOS TIEMPOS”
Parque Ramón Gardón  Y 958439008

FUENTE VAQUEROS
MUSEO CASA NATAL FEDERICO GARCÍA LORCA
Poeta Federico García Lorca, 4  Y 958516453

VALDERRUBIO

CASA FEDERICO GARCÍA LORCA
Iglesias, 20 Y 958454466

VÍZNAR

EL MOLINO DE LA VENTA Y 958543304

THEATERS
GRANADA

TEATRO ALHAMBRA
Molinos, 56 Y y Fax: 958028000  Fax: 958226462

TEATRO ISABEL LA CATÓLICA
Acera del Casino, s/n  Y 958222907 Fax: 958229344

TEATRO JOSÉ TAMAYO
C t ra. de Málaga, 100 (Antiguo Mercachana) Y 958028000

TEATRO MUNICIPAL ZAIDÍN
Centro Cívico, Pintor Manuel Maldonado Y 958130985

ALFACAR

TEATRO MUNICIPAL DE ALFACAR
Avda. Fco. García Lorca, s/n  Y 958543582

ARMILLA

TEATRO MUNICIPAL DE ARMILLA
Nardos, s/n  Y 958573141 

FUENTE VAQUEROS
TEATRO FEDERICO GARCÍA LORCA
Manuel de Falla, 2  Y 958516860

AUDITORIA
GRANADA

AUDITORIO MANUEL DE FALLA
Paseo de los Mártires, s/n Y 958222188 
Fax: 958228289 / manueldefalla@granada.net
www.manueldefalla.org

ATARFE

CENTRO CULTURAL MEDINA ELVIRA
Avda. Diputación Y 958436011 / 958438418 

C U LTURELE AC T I V I T E I T E N
GRANADA
CINE CLUB UNIVERSITARIO / AULA DE CINE 
Y 958243484

CIRCUITOS PROVINCIALES DE CINE
Y 958247373

PATRIMONIO FLAMENCO INVIERNO-PRIMAV E R A - Al jaar

CICLO DE MÚSICA Y POESÍA - Februari

DÍA MUNDIAL DEL TEATRO - Maart

FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CÓMIC
Maart / www.e-veleta.com

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TANGO
Maart / Pintor López Mezquita, 3
Y y Fax: 958272233 / 958294219  www.eltango.com

FESTIVAL JUVENIL EUROPEO DE TEATRO GRECOLATI-
NO DE ANDALUCÍA - April

FESTIVAL INTERNACIONAL DE JÓVENES REALIZADORES
April / Varela, 14-Bajo Y 958224963-958224909
www.filmfestgranada.com

CERTAMEN DE TEATRO “MARIANA PINEDA” - Mei

FERIA PROVINCIAL DEL LIBRO - Mei

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA Y DANZA
Juni-juli / Cárcel Bajas, 19-3º
Y 958276200 Fax: 958286868 www.granadafestival.org

LOS VERANOS DEL CORRAL - Juli, augustus, september

FESTIVAL DE ROCK DEL ZAIDÍN - September

FESTIVAL DE FLAMENCO DEL ALBAYCÍN - September

FERIA DEL LIBRO ANTIGUO Y DE OCA S I Ó N - Oktober

FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ - N ovember 
Y 958215980  Fax: 958215982 www.jazzgranada.net

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA “HOCUS
POCUS” - November  www.hocuspocusfestival.com

ENCUENTROS FLAMENCOS FESTIVAL 
DE OTOÑO DE GRANADA - December Y 958229344

PREMIO DE POESÍA CIUDAD DE GRANADA “FEDERICO
GARCÍA LORCA” - December

ARMILLA

FESTIVAL DE TEATRO AFICIONADO DE ARMILLA -
veranderlijke datum

CHAUCHINA

CERTAMEN INTERNACIONAL DE 
BANDAS DE MÚSICA DE ANDALUCÍA
J u l i Y 958455120   chauchina@maptel.es

PELIGROS

FESTIVAL DE LA COPLA - Mei

FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE VILLA DE
PELIGROS - Juli

PINOS PUENTE

MUESTRA DE TEATRO CIUDAD DE 
PINOS PUENTE - November

SANTA FE

CAPITULACIONES DE SANTA FE
April Y 958247372

FESTIVAL DE TEATRO DEL HUMOR
Mei Y 958440606 / 958247371

VALDERRUBIO
FESTIVAL FLAMENCO EN CASA MUSEO 
VALDERRUBIO - Juli

TOERISTISCHE BON: Geeft faciliteiten en kor tingen voor het bezo-
ek aan monumenten, musea en bezienswaardigheden van de stad.

Y 902 100 095 • www.cajagranada.es • www.turgranada.es
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In de buurt van de
Hoofdstad, deel uitma-
kend van de regio van
Granada, bevindt zich
een groot aantal dor-
pen verbonden door
hun geschiedenis met
de stad van het
Alhambra. Dit geldt
eveneens voor de rijk-
dom van hun erfgoed. 

De wandeling door de
v ruchtbare laagvlakte van
G r a n a d a brengt de
b e zo e ker naar kleine
plaatsen met een ri j ke
geschiedenis, zoals S a n t a
Fe, gesticht in 1491 als
verzamelkamp voor de
troepen van de Katholieke
Koningen, van waaruit de
laatste aanval op het Nazarí ko n i n g rijk uitge-
voerd werd. Hier zijn de vier p o o rt e n van de
oude citadel bewaard gebl e ven: namelijk de
p o o rten van Granada, van Loja, van Sevilla
en van Jaén.
De groene tinten van de populierenbosjes
en de moestuinen zijn kara k t e ristiek voor de
omgeving van dorpen zoals C h a u c h i n a,
Fuente Va q u e ro s of C i j u e l a w a a r, volgens de
l e g e n d e, Alhamar,
stichter van het
ko n i n k rijk van
G r a n a d a, vanaf
d e ze plaats de recu-
p e ratie van de
b e v l o e i i n g s s y s t e-
men en de ri o l e ri n-
gen diri g e e r d e.
De ri j ke archeologi-
sche resten, date-
rend van het prehis-
t o rische tijdperk tot
de Moorse peri o d e,
zijn het ve r b i n d i n g s-
punt voor plaatsen
zoals Vegas del
G e n i l, Cúllar Ve g a
of C h u rriana de la
Ve g a, waar er getui-

genissen zijn van de oude constructie in de  Plaza de la Constitución, waar,
volgens de tra d i t i e, de ove rg ave ondert e kend werd tussen Boabdil en de
afgezanten van de Katholieke Koningen. Een villa uit het Romeinse tijdperk ,
met resten van baden en crypten, geeft aan dat de bezo e ker in  Las Gabias
a a n ko m t .
In het zuidwesten van de
Hoofdstad, op slechts 16 km.,
ligt La Malahá, naam afko m s t
van het Arabische al-Malaha,
wat  “Zoutboerderij” bete-
kent. De zandmijnen we r d e n
door de Katholieke Koningen

aan El Zagal overhandigd, en vandaag de
dag zijn de medicinale wateren van de
b a d p l a a t s een van de grootste aantrek-
kingspunten voor de toeri s t .
Een van de meest spectaculaire uitzichten
van G r a n a d a en zijn Laagvlakte kan de
b e zo e ker bewonderen vanaf het uitkijk-
punt van  O t u r a. Niet ver van de stad
bevindt zich de plaats die S u s p i ro del
M o ro genoemd wordt, van waaruit de
onttroonde koning Boadbil al wenend van
zijn geliefde ko n i n k rijk afscheid nam.
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In de voetsporen van
García Lorca

Een van de meest univer-
sele dichters van ons land.
Federico García Lorca, geboren
op 5 juni 1898 in de laagvlakte
van  Granada, in een klein huis
van Fuente Vaqueros,  dat van-
daag het Huis-Museum bevat
met foto’s, documenten, brieven
en eerste edities van de kunste-
naar.

De auteur van Romancero
Gitano en Poeta en Nueva York
verbracht zijn eerste jaren tus-
sen het Huis van Valderrubio
dat eigendom was van zijn
vader, en de Huerta de San
Vicente, het zomerverblijf van
de familie García Lorca, van-
daag eveneens Huis-Museum.

In Alfacar bevindt zich een
park dat zijn naam draagt en
waar men denkt dat de resten
van de dichter rusten, aan de
voet van een olijfboom en onder
een monoliet. Het park werd
officieel geopend in 1986, de
vijftigste verjaardag van zijn
dood, en is gewijd aan “aan de
nagedachtenis van Federi c o
García Lorca  en alle slacht-
offers van de Burgeroorlog”. Het
is gelegen in de Barranco de
Víznar, waar Lorca in de och-
tend van 19 augustus 1969
gefusilleerd werd.

Volgens de kronieken werd Christopher
Columbus hier door een afgezant van Isabel
de Katholieke ingehaald  toen hij, nadat de
eerste onderhandelingen over zijn transat-
lantisch voorstel afgewezen werden, op het
punt stond om Granada te verlaten. 

Kerk in Armilla Arabische toren in Las Gabias

Santa Fe
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A l h e n d í n en A r m i l l a, reeds
b e volkt sinds de Oudheid,
sluiten het traject door deze
ri j ke streek van Granada af en
bieden de toerist interessante
plaatsen zoals de  kerk van
Nuestra Señora de la
C o n c e p c i ó n, uit de XVI eeuw,
of de C o rtijo de los Huert o s.

Rond de flanken van de
rivier Genil bevinden zich
plaatsen zoals M a r a c e n a o f
A l b o l o t e,  waar het ri j ke
kunsterfgoed dat bewaard
wordt in de kerk van de
Encarnación del Hijo de
Dios en Anunciación de
Nuestra Señora de aan-
dacht trekt.
De resten gevonden in
A t a r fe brengen de bezo e-

ker naar de oude “Iliberis”. Al van in de Oudheid zijn de geneeskundige
eigenschappen van de  Baden de Sierra Elvira b e ke n d ,
van het ko p e rsulfaat bevattende water dat uit de
o n d e rgrondse thermale bronnen ko m t .
Van het historische belang van de plaats die vandaag
Pinos Puente heeft spreken de resten van de
Romeinse stad van Illurco, in de C e rro de los
P r í n c i p e s, de Iberische-Romeinse dorpen in C e rro de
las Agujetas en C e rro de los Infantes of de laatro-
meinse villa van C o rtijo de Darango l e j a. 
In de bu u rt van de Embalse de Cubillas bevinden zich
Pe l i g ro s, C a l i c a s a s en G ü ev é j a r. Deze laatste werd in
1755 door een krachtige aardbeving getroffen die alle
woningen ve r woestte en door een andere aardbeving,
met Kerstmis 1884, gekend als de Aardbeving van

Andalusië, waardoor de bewo n e rs ande-
re oorden opzochten. P u l i a n a s en Ju n,
vandaag woongebieden in de hoofdstad
zelf, bieden de toerist ri j ke leem- en ke ra-
m i e k k u n s t we rken. 
In de mooie landschappen van het
Natuurpark van Sierra de Huétor,
g e vo rmd door een geheel van sierra s
waar zich nauwe ravijnen en beken afwis-
selen, bevindt zich een groep dorpen die
van de bevo o rrechte omgeving genieten,
e venals van de nabu righeid van de stad
G r a n a d a.
In C o gollos Ve g a valt de parochieke rk van
de XVII eeuw op waar zich een beeld van

de Purísima bevindt die aan Alonso
Cano toegeschreven wordt, eve n-
als de resten die in de A r a b i s c h e
b a d e n bewaard worden. In N í v a r,
A rabische uitkijkplaats, trekken de
Plaza de la Iglesia en, in de calle Los
Pretiles, het zogenaamde B a l c ó n
de Nívar de aandacht. Hier we r d
de wapenstilstand tussen
Abenamar en Juan II ondert e ke n d .
Hier bevindt zich ook de n e d e r-
zetting “Peña de Bart o l o ”, met
een grote archeologische waarde.

In V í z n a r bevindt zich, als deel van haar architectonisch patrimonium, het
Paleis van “El Cuzco”, gebouwd in het jaar 1800, waar de geniale dichter van
G ranada, Federico García Lorca, gevan-
gen gehouden werd tot hij ve rm o o r d
werd. 
Huétor Santillán d raagt in haar naam
A rabische en Chri s t e l i j ke tradities. Het is
w a a rschijnlijk dat H u é t o r a f komstig is
van het Arabische wadi, wat rivier bete-
kent, terwijl S a n t i l l á n een naam is die
a f komstig is van de ve r ove-
ring door de Chri s t e n e n ,
toen het dorp zich aan de
wijding van de Heilige Illán
o n d e r w i e rp. De ve r w i j z i n-
gen in de oudste bestaande
documenten spreken eve n-
eens over  Beas de
G r a n a d a, indertijd gelegen
aan de Romeinse weg naar
Acci (G u a d i x), vandaar de
naam Veas (of Vía).
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De architect Diego de Siloé heeft zijn
stempel op Alfacar gedrukt, een dorp dat
zeer bekend staat omwille van zijn smake-
lijk brood, getuigenis van de Moorse tradi-
t i e, waardoor de plaats bekend staat als de
“de broodoven van Granada”.

Alhendín

Albolote

Panoramisch uitzicht van Alfacar Het Paleis van “El Cuzco” in Víznar

Víznar

Nívar

Cogollos Vega
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Een monumentale provincie
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Het rijke patrimonium dat de provin-
cie van Granada heeft geeft een idee
over het historische en culture l e
belang van het laatste bolwerk van Al-
Andalus. Wij stellen enkele ko rt e
pennentrekken van de monumenten
en archeologische nederzettingen van
de provincie voor, aangezien het VVV-
kantoren over specifieke gidsen van
de regio’s in de provincie van Granada
beschikken waar de bezoeker gede-
tailleerde informatie kan vinden.

De regio van de Costa Tro p i c a l -
G r a n a d a was eeuwenlang toegangspoort
voor culturen en beschavingen die dit gebied
u i t ko zen om zich te vestigen en hun tra d i t i e s
en leve n s w i j zen te ontwikkelen. Uit het pre-
h i s t o rische tijdperk zijn in A l b u ñ o l b e l a n g ri j-
ke neolithische resten in de G rot der
V l e e r muizen gevo n d e n.

De Feniciërs en de Romeinen zo u d e n
al snel de kust van Granada bereiken en een
vo o rspoedige economie ontwikkelen die
vo o rnamelijk gebaseerd was op de handel
en de uitwisseling van goederen. Een econo-
mische duw die”zich zou ve rtalen in de con-

s t ructies van deze periode die nog steeds
bewaard zijn in A l mu ñ é c a r: de necropolis
van de Finiciërs van Puente de Noy, de
Punische necropolis L a u r i t a, een R o m e i n s
a q u a d u c t, een Romeinse peke l v l e e s f a b ri e k ,
de G rot van de Zeven Paleizen en zuilen,
e veneens van het Romeinse tijdperk .

De steden en dorpen van de Po n i e n t e
G r a n a d i n o zijn rijk aan archeologische res-
ten, met speciale aandacht voor de
Nederzetting  van de
Peña de los Gitanos i n
M o n t e f r í o, met resten
van megalithische
b e g raafplaatsen, en de
n e d e r zettingen en dol-
mens van S i e rra Mart i l l a,
in L o j a.

Dit gebied werd de
grens tussen het Nazarí
ko n i n k rijk van G r a n a d a
en de Chri s t e l i j ke gebie-
den, waardoor kastelen
en vestingen gebouwd werden. Uit het
M o o rse tijdperk stammen in Alhama de
Granada baden en thermen die daar in de
stad bewaard gebl e ven zijn.

Met de ve r ove ring door de Chri s t e n e n
begon de pracht van de religieuze architec-
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In de pekelvleesfabriek El Majuelo, in
Almuñécar, werd in de Romeinse periode
de waardevolle “garum” geproduceerd (een
s o o rt paté gemaakt met visingewanden) die
naar het Keizerrijk geëxporteerd we r d .

Met de komst van de
Moslims naar de provincie van
G ranada werden de steden
v e rs t e rkt en werden indru k-
wekkende citadels en kastelen
gebouwd.

De Costa Tro p i c a l -
G ra n a d a zou zijn grootste
pracht bereiken door de bouw
van verdedigingswerken zoals
het Kasteel van San Miguel, in
Almuñécar, dat in het tijdperk
van de Christenen gereconstru-
eerd zou worden, het Kasteel
van Salobreña, met vooral de
Torre del Homenaje of het
Castell de Ferro.

De pekelvleesfabriek en
het Kasteel in Almuñécar

Peña de los Gitanos, Montefrío

Het Kasteel van Salobreña

Alhama de Granada
Het A ra b i s che kasteel

van Alhama de Granada, de
resten van het Kasteel van Íllo-
ra, de Citadel van Loja, afkom-
stig uit het Omeya tijdperk, of
de kastelen van Moclín en
Montefrío, beide uitgeroepen
tot Nationale Monumenten,
zijn het beste voorbeeld van
het Moorse verleden in de
Poniente Granadino.

Het Kasteel van Montefrío

Panoramisch uitzicht en het
Kasteel van Moclín

Kastelen en citadels: Het
Legaat van de Islam



In de Altiplano de
Granada: Baza y Huéscar, kan
de bezoeker vandaag de dag
nog altijd de Citadel van Baza,
de resten van het Kasteel van
Castril, en de Citadel van de
Zeven Torens en de uitkijkpun-
ten van Salar en Umbría, in
Orce, bewonderen

Bouwwerken die, in de
r egio van Guadix en El
M a rq u e s a d o, hun grootste
referentiepunt in de Citadel en
de muren van de X-XI eeuw
hebben, gelegen Guadix.

tuur die in de Poniente zeer waardevo l l e
m o numenten achterliet zoals de gotische
kerk van de Encarnación en de kerk del
C a r m e n, in Alhama de Granada,
de kerk van San Gabriel, in
Renaissancestijl, in L o j a of de
n e o k l a s s i e ke Ke r k
van de
E n c a r n a c i ó n, die
het Pantheon van
A g ripa in Rome
oproept, en de kerk de la
V i l l a van M o n t e f r í o.

De beroemde D a m a
de Baza werd in deze
gemeenten van de
Altiplano van Granada
g e vonden: Baza en Huéscar,
een voorbeeld van de rijkdom van de

g e vonden archeologische
s t u k ken. In B a z a kan het
archeologische complex
van H oya de Baza, in de
C e rro del Santuario de
los Tres Pago s b e zo c h t
worden, of de Iberi s c h e -
Romeinse stad van B a s t i.
In O rc e trekt het
Complejo Paleontológico
de Venta Micena e n

Een monumentale provincie
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B a rranco del Paso de aandacht, terwijl in
G a l e r a zich de Iberische necropolis van
T ú t u g i bevindt, waar de Dama de Galera
g e vonden we r d .

De dorpen die zich meer naar
het noorden van de regio van de
Altiplano van Granada b e v i n d e n ,

namelijk Baza y Huéscar, hebben een zeer ri j k
ve rleden, waarvan de paleisachtige huizen en
ke rken getuigen die als symbool van de
C h ri s t e l i j ke ve r ove ring gebouwd werden: de
Colegiata Concatedral de la Encarnación, in
B a z a, de Colegiata de Santa María la Mayo r,

gebouwd door Diego de Siloé, in H u é s c a r en de Paleizen van de families
Segura en Belmonte, beide in O rc e.

Het P a rque temático integral sobre el Megalitismo, in G o r a fe, de
grootste concentratie van dolmens in Andalusië, is een goed voorbeeld van
de archeologische rijkdom van de regio van Guadix en El Marq u e s a d o. Dit
p a rk wordt aangevuld door de resten van de C u eva Horá, in D a rro, de

n e d e r zettingen van het neolithi-
sche en het bronzen tijdperk van
Solana de Zamborino, in Fo n e l a s,
de C u eva del Agua, met interes-
sante mu u rs c h i l d e ringen, van
I z n a l l o z, de C u eva de las Ve n t a n a s
van P í ñ a r of de zone van de
Dolmens van El Mencal.
G u a d i x is de plaats bij uitstek om
m o numenten te bezo e ken, zo a l s
K a t h e d r a a l, een mengsel van goti-
s c h e, Renaissance en Barok stijlen,
of de  S a n t i a go ke r k, met toren in
Mudejar stijl en ingangspoort van
Diego de Siloé. In dit gebied is het
K a s t e e l - P a l e i s in Renaissancestijl
van La Calahorr a ook de moeite
waard, vo o ral de patio, uitgeroe-
pen tot Nationaal Histori s c h -
A rtistiek Monu m e n t .
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Alcazaba de las Siete
Torres in Orce

Uitzicht van de Alcazaba
de Guadix

De Kathedraal van Guadix

De Kathedraal van Guadix, gebouwd op
de plaats waar zich de oude aljama moske e
bevond, beschikt over een museum met waar-
devolle boeken en stukken goudsmeedkunst.

De Encarnación Kerk en 
Alcazaba de Loja

De Collegiale Kerk Sta. María. Huéscar

De Collegiale Kerk van Baza Uitzicht van het Kasteel van La Calahorra

Dolmens van Gorafe
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Praktische gegevens

Gegevens geactualiseerd in november 2006
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