Het Alhambra?
Het Alhambra is het meest bezochte monument van Spanje. Het is een ommuurd geheel dat bestaat uit
verschillende delen die allemaal bezocht kunnen worden. Het Nazarie paleis is het belangrijkste en mooiste
deel en een must see. Verder zijn er de tuinen (Generalife), het paleis van Karel V (Palacio Carlos V) en de
burcht (Alcazaba).
BELANGRIJK:
-

Een bezoek aan het Alhambra duurt ongeveer 3 uur.
Het monument is alle dagen geopend tussen 8 en 20 uur.
Er zijn verschillende tickets. Met het “Alhambra General” ticket kan u ALLE delen van het monument
bezoeken.
U kan tot 3 maanden op voorhand boeken (online). Boek ZO VROEG MOGELIJK! Last minute aan een
ticket geraken is bijna onmogelijk! Vroeg boeken garandeert bovendien een ruime keuze aan dagen
en uurregeling voor uw bezoek!
Uurregeling: Bij het boeken kiest u het uur van uw bezoek aan het Nazarie paleis. Dit dient u strikt
aan te houden. Eenmaal binnen, kan op u zich op uw eigen tempo vrij tussen de andere delen van
het complex bewegen (voor en/of na uw bezoek aan het Nazarie paleis).

Hoe boeken we een ticket?
•
•

•
•

Het officiële onlinekanaal voor het boeken van een ticket is http://www.alhambra-patronato.es
Er zijn nog andere sites, meestal via commerciële gidsbedrijven, waar u ook tickets kan
bemachtigen, weliswaar mét gids en een stuk duurder.
Een normaal ticket (Alhambra General) via het officiële kanaal kost 14,85 € per persoon.
Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen gratis binnen (hun ticket moet wél geboekt worden!). Er zijn
kortingen voor 65-plussers, mensen met een handicap, jongeren en kinderen tussen 12 en 15
jaar. Dragers van een gereduceerd ticket dienen zich ter plekke te identificeren.
U kan uw ticket thuis al afdrukken (goede afdrukkwaliteit is een must!) Ter plekke moet u een
identificatiebewijs kunnen voorleggen! U kan het ticket ook ter plekke afhalen.
U kan uw tickets annuleren tot 5 dagen vóór de dag van uw bezoek MAAR ENKEL indien u de
tickets nog niet heeft afgedrukt.

TIPS VOOR U BOEKT!
De dag van uw bezoek: kies een weekdag (niet zaterdag of zondag). Het weekend is nóg drukker dan
normaal. Belangrijk voor wie nadien de stad in wil: op zaterdag namiddag en zondag is alles gesloten. De
stad is dan verlaten.
Het uur van uw bezoek:
Tijdens het voor/najaar: bij voorkeur tijdens de morgen sessie rond 12:00 uur. Zo kan U ´s morgens rustig
ontbijten en vertrekken. Tegen 15 uur is uw bezoek ten einde en kan U eventueel nog de stad in voor lunch
(in Spanje vanaf 14 uur!) en een stadsbezoek.
Zomer: bij voorkeur tijdens de namiddagsessie vanaf 17:00 uur. Probeer het middaguur (tussen 12:30 en
15:30 uur) te vermijden: heet! 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.

