HET ALHAMBRA? HOE ZIT DAT?
Het Alhambra is een groot ommuurd geheel (een beetje zoals een stad) bestaande uit verschillende
delen: de tuinen (Generalife), het paleis van Karel V (Palacio Carlos V), de burcht (Alcazaba) en het
Nazarie paleis (Palacio Nazarie).
Het Nazarie Paleis is het kroonjuweelje van het Alhambra. Dit paleis kan men enkel op een vooraf
bepaald uur bezoeken. Het uur van de toegang tot het Nazarie paleis kiest U tijdens uw online
boeking. Dit uur bepaald tegelijk ook of U het Alhambra binnen mag tijdens de morgendsessie
(van 8:30 tot 14:00) of tijdens de avondsessie (van 14:00 uur tot 20:00 uur)
Bv.: Indien het door U gekozen uur voor het Nazarie paleis 15:00 uur is (=namiddagsessie), mag U
het Alhambra binnen vanaf 14:00.
Eenmaal binnen in het Alhambra, kan op U zich op uw eigen tempo vrij tussen de verschillende
delen van het complex bewegen. Enkel voor het Nazarie paleis moet U zich houden aan het
opgegeven uur.
Om alles te zien heeft U +/- 3 uur nodig. U kan ook elk deel slechts eenmaal betreden.

HOE BOEKEN WE EEN TICKET?
Een normaal ticket kost 14,00 € per persoon. Gepensioneerden, mensen met een handicap en
kinderen tot 10 jaar krijgen korting. Het normale dagticket geeft recht op toegang tot heel het
Alhambra incl het Nazarie paleis (zonder gids). We raden U aan dit ticket op voorhand online te
bestellen.
Er is ook een Generalife ticket aan 7,00€. Met dit ticket heeft U toegang tot alle delen van het
Alhambra met uitzondering van het Nazarie paleis. Dit ticket hoeft U niet op voorhand te boeken.
Een normaal dagticket voor het Alhambra boekt U best ver op voorhand, liefst maanden op
voorhand (max. 3 maanden). Hoe vroeger U boekt, hoe meer keuze U heeft op gebied van
bezoekuren/dagen. De officiële ticketverkoop loopt via Ticketmaster. U kan ook elders online
tickets vinden, maar duurder.
Ter plaatse (aan het loket) een normaal dagticket proberen te bemachtigen is bijna onmogelijk. De
Generalife tickets kan U wel ten allen tijde aan het loket kopen.

TIPS VOOR U BOEKT!
1. Kies de dag van uw bezoek.
Indien mogelijk kies een weekdag (niet zaterdag of zondag).
Waarom? Tijdens het weekend is het zeer druk. Belangrijk voor wie nadien de stad in wil: op
zaterdag namiddag en zondag is alles gesloten. De stad is dan verlaten.
2. Kies het uur van uw bezoek.
Hou rekening met de volgende factoren:
-

tijd nodig van Cortijo Valavero tot het Alhambra + parkeren + afhalen tickets: 1,5 uur
tijd van de ingang tot aanhet Nazarie paleis: +/- 20 min
middagtemperaturen in Granada tijdens de zomer: 40+ºC
openingstijden eetgelegenheden in de stad: 14:00 - 16:00 uur
rondgang Alhambra: +/- 3 uur

We raden daarom aan:
Voor/najaar: bij voorkeur een ticket tijdens de morgend sessie rond 12:00 uur. Op die manier
kan U ´s morgens rustig ontbijten en vertrekken. Tegen een uur of 3 ´s namiddags is uw bezoek
ten einde en kan U eventueel nog de stad in voor een hapje.
Zomer: bij voorkeur tijdens de namiddagsessie rond 17:00 uur. Probeer het middaguur (tussen
12:30 en 15:00 uur) te vermijden. Indien U tijdens de zomer naast het Alhambra ook de stad wil
bezoeken, doet U dit gezien de afmattende hitte best in 2 aparte dagen.

