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Alt du trenger vite om Madrid i Spania
Madrid i Spania . Hovedstaden Madrid i Spania, er en fantastisk by for alle som vil
oppleve en skikkelig storbyferie. Enten du reiser med barn, har planlagt en kulturell
weekend, en helgeromanse eller bare vil slå deg løs med gode venner, så er Madrid byen.
Fire timer inn i landet, uansett hvor i Spania på fastlandet du måtte komme fra, ligger
landets hovedstad Madrid. Byen ligger midt i Spania på 667 meter over havet og dekker et
areal på 604,3 km². Madrid er hovedstaden og den største byen i Spania, og den autonome
regionen Madrid.
Storbyen har over 3,3 millioner innbyggere og i storbyområdet bor det om lag 6,5
millioner mennesker. Madrid er med dette den tredje største byen i EU. Byen er
velregulert og vakker, og er spekket med museer, gallerier, parker, restauranter, og et
yrende natteliv.

Byvanding i Madrid
En byvandring i Madrid i Spania kan høres ut som et mareritt for småbarnsforeldre. Her er
det imidlertid små triks som forvandler dagen til en opplevelse. Parker utenfor byen og ta
metroen inn til sentrum, rådet virker i alle store byer og Madrid er ikke noe unntak. En 24
timers billett koster 2,40 euro og da kan du reise alt du orket. Bilen kan stå gratis i en liten
bydel i utkanten av Madrid.

Ta metroen inn til Plaza de España, dette er stasjonen som ligger mest sentralt for
besøkende. Vandre nedover gjennom plassen og gå ut i venstre hjørne av motsatt side av
parken. Der ser dere slottet og like bak til venstre for denne begynner gamlebyen. Det er
fantastisk mange bygninger å se på, koselige fortausrestauranter og et rolig folkeliv.

Spanias hovedstad Madrid i Spania

Reisetips om Madrid i Spania
Gamlebyen i Madrid

Midt i gamlebyen ligger fantastiske Plaza Major med restauranter, otte bygninger og ere
kulturelle arrangementer store deler av året. Shopping er viktig for den reisende og det er
helt klart at byen har det meste for de este. Et annerledes og gedigent shoppingsenter er
Factory som nnes blant annet i bydelen Getafe syd langs motorvei A4. Factory er et
senter på ere tusen kvadratmeter hvor de aller este tekstilmerker har sitt eget utsalg,
mange med fabrikkpriser. Her kan du gjøre kupp i alle prisklasser!

Reisetips Madrid
Her tar vi for oss alt om severdigheter, restauranter, uteliv, hotell, klima, og de ulike
distriktene i vår oversikt over reisetips i Madrid. Alt du trenger vite når du skal besøke
Madrid i Spania.
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Severdigheter og attraksjoner i Madrid

Full av energi og fullpakket med kulturelle severdigheter og attraksjoner, er Madrid en
moderne storby som tilbyr en smak av det virkelige Spania. Brede avenyer, museer,
monumenter og vakre parker bryter opp byspredning, og er noe av det man kan oppleve i
hovedstanden. Les mer om severdigheter og attraksjoner i Madrid

Fornøyelsesparker og dyrehager i Madrid
Storbyen Madrid har mange barnevennlige
attraksjoner og aktiviteter som passer for hele
familien. Her nner du alt du kan tenke deg, når du
skal nne på noe gøy med barna. Sjekk ut vår liste
over fornøyelsesparker og dyrehager i Madrid som
garantert vil få dine barn til å smile bredt fra øre til
øre. Les mer om fornøyelsesparker og dyrehager i Madrid
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Uteliv i Madrid
Madrids legendariske uteliv er forrykende og
blant de beste i Europa. Opp igjennom historien
har barer og puber i Madrid hatt en viktig rolle i
samfunnet. Her møttes forfattere, opposisjonelle
og journalister for å diskutere hva de enn hadde
på hjertet, og utelivet i Madrid er fortsatt en viktig
del av livet, kanskje mer vibrant enn noensinne.
Madrids natteliv stopper aldri. Fra mandag til
søndag kan du gå ut til de tidlige morgentimer, og ende opp med å spise churros med
sjokolade til frokost på hvilken som helst kafé, sammen med drosjesjåfører som starter sitt
morgen skift. Les mer om uteliv i Madrid

Hotell i Madrid
Skal du til Madrid og leter etter gode hoteller for
en romantisk helg eller bare en ott tid med
familien din? Vi gir deg 16 perfekte hotell hvor
du får en god natts søvn, god service og som
ligger sentralt for alle aktiviteter, restauranter og
shopping som Madrid kan tilby. Hotellene varier
fra enkle prisfornuftige hotell med tre stjerner, til
luksus hotell, til en langt høyere pris med 5
stjerner. Enkelte av hotellene har også fantastiske Spa anlegg perfekt for en helg med din
bedre halvdel. Les mer om hotell i Madrid
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Leiebil i Madrid
Spanias hovedstad Madrid er en vakker stor by
med mye å se og oppleve. Det er store avstander
mellom distriktene og ere av de største
attraksjonene og severdighetene ligger i utkanten
av byen. Da passer det nt å leie en bil i Madrid,
slik at man kan farte rundt i eget tempo, og ha
plass til familien og bagasjen. I de este tilfeller er
det billigst og mest praktisk å hente leiebilen på
yplassen i Madrid når man lander, da slipper
man alternativ transport og kan returnere bilen igjen når man skal reise hjem igjen til
Norge. Sjekk priser og les mer om leiebil i Madrid

Flyplasstransport i Madrid
Flyplasstransport i Madrid er mye biligere enn i
Norge, men likevel er det store forskjeller fra de
ulike transportselskapene. De aller este bestiller
yplasstransport i Madrid på internett. Det er
enkelt og man får i de este tilfeller billigere pris
enn ved å bestille ved ankomst til Spania. I tillegg er
utvalget
mye
større.
Bruk
vår
sammenligningstjeneste over for å få best pris på
yplasstransport i Madrid. Vi sammenligner priser fra Spanias ledende selskaper, da kan du
selv velge hvilken bil, buss, eller taxi du vil ha. Enkelt og greit! Les mer om flyplasstransport
i Madrid
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Feriebolig i Madrid

På jakt etter den perfekte ferieboligen i Madrid i Spania? Folk velger feriebolig i Spania
fremfor noe annet land som reisemål for pensjonisttilværelsen, som feriebolig eller bare for
å slippe unna kulden noen uker.
Med over 3000 feriehus og leiligheter i Spania, kan vi tilfredstille de este sitt behov. Enten
det er en villa med svømmebasseng, en koselig leilighet i byen, eller en penthouse leilighet
med alle fasiliteter.
Vi har en ott feriebolig som garantert vil passe deg og din familie under ditt neste
ferieopphold i Madrid. Glem trange dyre hoteller, kamp om solsengene rundt bassenget,
og sjekk heller utvalget av ferieboliger til leie i Madrid
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Restauranter i Madrid
Skal du besøke Madrid på ferie eller en
forretningsreise? Kanskje du nettopp har flyttet hit,
og vet ikke hvor du skal dra for en god restaurant
opplevelse? I Madrid finnes det mange restauranter
av ypperlig kvalitet. Nedgangen i den spanske
økonomien gjør det mulig å spise Michelin-kvalitet
mat på restaurantene til rimelige priser. I Madrid
nnes det alt du kan tenke deg av restauranter fra
alle verdensdeler. Les mer om restauranter i Madrid

Klima i Madrid
Madrid ligger midt i Spania på 667 meter over
havet og dekker et areal på 604,3 km². Byen er
den hovedstaden i Europa med den nest
høyeste beliggenheten etter Andorra la Vella. I
løpet av året har Madrid et overveiende tørt
vær. Sommer- og vintertemperaturene er
ganske annerledes.

Været mellom månedene mai og juli er varme med en gjennomsnittlig temperatur på
mellom 20 og 32 ° C. I slutten av juli måned og hele august, kan temperaturene komme
opp til 40 ° C. Imidlertid er temperaturen tålelig ettersom luftfuktigheten er lav. I
vintermånedene, november og desember, synker temperaturen ned til 9 ° C.Her tar vi for
oss alt du trenger å vite om vær, klima, temperatur, nedbør, soltimer og mye annet i
storbyen Madrid. Les mer om klima i Madrid
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Distriktene i Madrid
Det er mye å se og oppleve i Madrid i Spania. Her tar vi for oss de ulike distriktene i Madrid
og hva du kan se og oppleve der.

Austrias
I den eldste delen av Madrid nner du det
majestetiske slottet med den populære
atmosfæren av Plaza Mayor og dens
omgivelser. Plaza Mayor, La Encarnación
klosteret og Plaza de la Villa, med bygninger
oppført i det femtende, sekstende og syttende
århundre – Casa de la Villa (tidligere, Madrid
City Hall), Los Lujanes Tower, Cisneros
House -, er de viktigste arkitektoniske komplekser bygningene bygget under Hapsburgs. Et
landemerke som må oppleves er klosteret Descalzas Reales, et nonnekloster som var den
kongelige sete for Karl I av Spania. Her kan du se samlingen av kunstverk fra det sekstende
århundre. Til slutt, Santa Cruz Palace, bygget i 1629, og er hjemmet til
Utenriksdepartementet.
Denne delen av Madrid, er pepret med kirker og kronen pa verket er Alcázar. I nærheten
ligger Plaza de Oriente, La Almudena-katedralen, som har et museum som gir tilgang til
kuppelen, og gir en vakker utsikt over Sierras og andre bygninger fra det syttende til det
nittende århundre. Noen av disse severdighetene er Collegiate Church of San Isidro
(Madrid katedral fram til 1993), basilikaen San Miguel, basilikaen San Francisco el Grande
og Teatro Real operahuset.
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Barrio de Las Letras

Utforsk distriktet hvor mange gigantene i den gyldne alderen av spansk litteratur holder til.
Barrio de las Letras (Literary Quarter) ligger i hjertet av Madrid, mellom attraksjoner som
Sol-Gran Vía og Paseo del Arte (Art Walk). Distriktet grenser til Calle de la Cruz, Carrera
de San Jerónimo, Paseo del Prado og Calle Atocha.

I det syttende århundre hadde forfatterne Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, Tirso de
Molina og Góngora sine hjem her. Noen av gatene i dette nabolaget er en hyllest til
kapitler i spansk historie.
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Barrio de Salamanca

Oppdag de luksuriøse butikkene på Golden Mile, Michelin-stjerne restauranter og den
mest elegante nattelivet i Madrid. Nabolaget ble utviklet i andre halvdel av det nittende
århundre som en utvidelse planlagt under dronning Isabella II sitt styre. Designeren ble
Málaga-fødte José de Salamanca y Mayol, Marquis of Salamanca. Han ønsket å ha et
område for den eksklusive boligen til Madrid aristokrati og borgerskap.

De nøye utformet bygningene her har vakre fasader som vil fange øyet. Historisk har
Salamanca vært et boligområde bebodd hovedsakelig av Spanias økonomiske og politiske
elite. I de siste femti årene har det tiltrukket diplomater, forretningsmenn og, sammen med
dem, sofistikerte motebutikker.
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Casa de Campo

Den største parken i Spania, Casa de Campo ligger en kort spasertur fra sentrale Madrid.
Med over 1722 hektar, er Casa de Campo den største parken i Spania. De vanligste trærne
er holm, eik og furu, i stil med de este enger i kastiljansk platået. Betydningen av Casa de
Campo steg da kong Filip II av Spania yttet retten til Madrid i 1561, og den kongelige
residensen ble etablert i den gamle festningen, som sto på tomten til dagens kongelige slott.
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Castellana

Castellana er Madrids nansdistrikt og huser ambassader, departementer og internasjonale
kultursentre. Museum of Public Art, tidligere “Open-Air skulpturmuseum”, finner du her
og inneholder kunstverkt fra Joan Miró, Pablo Serrano og Eduardo Chillida. På Plaza de
San Juan de la Cruz er National Museum of Natural History – et must for reisende med
barn – og High Technical School of Industrial Engineering.
Nuevos Terios bygningen er sete for departementet for utvikling og departementet for
arbeid og trygd. Ved siden av det der starter AZCA, det nansielle sentrum av Madrid,
dominert av Picasso, Europa og BBVA tårnene. Overfor Palacio de Congresos y
Exposiciones vises et veggmaleri av abstrakte kunstneren Joan Miró. La Castellana ender på
Cuatro Torres Business Area, en business park utviklet på tuftene av den gamle Real
Madrid-Sports City. Komplekset har re høye skyskrapere: Torre Bankia som er 250m
høy, er det det høyeste tårnet i Madrid og på tvers av Spania -, Torre PwC, Torre de Cristal
(Glass Tower) og Torre Espacio (Space Tower).
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Chamberí

Chamberí er et tradisjonell distrikt med en aristokratisk arkitektonisk stil i hjertet av
Madrid. Distriktet består av ere nabolag – Trafalgar, Arapiles, Gaztambide,
Vallehermoso, Ríos Rosas og Almagro -, bydelen Chamberí var bosted for mange
aristokrater i de siste to århundrene. I Chamberí nner du Sorolla Museum og
Geomineral Museum. Det tidligere hjemmet til maleren fra Valencia pleide å bo i Madrid.
Like interessant som hans malerier er samlingen av skulpturer, møbler og keramikk, og det
er en vakker der hage også.
En kort spasertur fra disse museene komemr du over til Andén Cero-Estación de
Chamberí, en gammel t-banestasjon som ble stengt i 1969 og omgjort til et besøkssenter i
Madrids undergrunnssystem. Her vil du reise tilbake i tid til 1919, året da den første
banelinjen, på tvers av sentrum av byen fra Cuatro Caminos til Gran Vía.
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Plaza de Olavide, i Trafalgar, er et nt anlagt torg omgitt av terrasser. Det er et bra sted å
møte venner og spise tapas. Halvveis fra Arapiles til Vallehermoso, på Calle de Cea
Bermúdez, ligger Teatros del Canal. Designet av Juan Navarro Baldeweg og dekker
35,200m2. Dette moderne teater komplekset inneholder den nyeste teknologien, og ble
tildelt den ettertraktede National Architecture Award i 2008. Teatros del Canal byr på
klassisk og moderne skuespill, konserter, dans og amenco forestillinger, zarzuela , opera,
og sirkus show.
Den største grønne området i Chamberí er Santander Park, noe som gjør golf fasiliteter
tilgjengelige i hjertet av Madrid. På 120,000m2 kombinerer parken vegetasjon med
moderne sports infrastruktur (kunstgress fotballbaner, paddle tennisbaner, og en 1200 m
løype for jogging og løping.

Chueca
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Butikker, kultur, god mat, de siste trendene og moro i et nabolag som aldri går av moten. I
det dype hjertet av Madrid, ved siden av Gran Vía, er Chueca globalt kjent, takket være sin
høye stemning og livlige natteliv. Kunst og historie bidra til at det blir en turistattraksjon i
tillegg.

Chueca rommer Museum om romantikken, som ligger i det tidligere palasset til markien
av Matallana, bygget i 1776. Museet inneholder en interessant samling av malerier, møbler
og pyntegjenstander fra det nittende århundre som gir deg en idé om hvordan Romantiske
Madrid var på den tiden.
Her nner man kustverk fra kjente kunstnere som Goya, Esquivel, Madrazo, Alenza,
Gustavo Adolfo Bécquer og hans bror Valeriano, blant andre artister. Porselen dukker, 15
pianoer, møbler i Fernandino og Isabelino stiler (oppkalt etter kong Ferdinand VII og
dronning Isabella II av Spania), og pistolen som ble brukt av forfatter og journalist
Mariano José de Larra til å drepe seg selv.
Noen få skritt unna ligger den Longoria Palace, en av de få fullt modernistiske bygninger
som nnes i regionen. I dag, kronet av en imponerende glasskuppel med en støpejern
ramme, er det hjemmet til det spanske Society of Authors (SGAE). Mellom Chueca og
Malasaña, er det tidligere Municipal Museum, nå omgjort til History Museum.

Spanias hovedstad Madrid i Spania

Reisetips om Madrid i Spania
Conde Duque

Rundt de gamle Conde Duque militære kvartalene, nnes en bydel med trange gater,
tradisjonelle tavernaer og originale butikker. Conde Duque er utviklet rundt de gamle
militære kvartalene som bærer samme navn. I motsetning til sine mer støyende sørlige
grenser, Gran Vía, Plaza de España og Calle Princesa, er Conde Duque et stille og rolig
nabolag.
Foreløpig er Conde Duque kvartalene er et stort kulturelt senter som Matadero eller
Centrocentro. Etter bygningens rehabilitering ble ferdigstilt i 2011, huser det nå
Byarkivet, den kommunale avisen, Periodisk Library, og byens Historical Library.
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Sol-Gran Vía

Området mellom Puerta del Sol og Gran Vía, med tilstøtende gater, er utvilsomt sentrum
av turistsonen i Madrid, med fritidsaktiviteter og kulturelle liv. Det er her besøkende
starter eller avslutte sin tur på byen. Det er her at du kan lytte til hjerteslag i den spanske
hovedstaden.
Puerta del Sol merker byens østlige grenser i det femtende århundre. Senere, når Madrid
ble utvidet mot øst, ble området byens sentrum. Denne store plassen er en av de mest
populære møteplasser i byen. Ved midnatt 31. desember hvert år tiltrekker torget store
folkemengder som kommer for å ønske det nye året velkommen, hvor en drue spises for
hvert klokkeslag mot midnatt.
Gran Vía mye yngre. Men, i løpet av et århundre, ble dette området selve symbolet for
Madrid. Kino teatre, kinoer, motebutikker, samt noen symbolske bygninger og de første
skyskrapere ble bygget her. Metropoli, Telefónica og Carrión bygninger, Madrid Tower -,
står langs Gran Vía.
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La Latina

Med en beliggenhet midt i hjertet av Madrid nner du distriktet La Latina som grenser til
andre attraktive områder, Madrid de los Austrias (Habsburg Madrid), Sol-Gran Vía,
Lavapiés og Madrid Río Park .
Nabolaget ble oppkalt etter forfatteren og humanisten Beatriz Galindo, en av de mest
aktuelle personligheter i det femtende århundre, som ofte ble omtalt som ‘La Latina’ fordi
hun var bemerkelsesverdig dyktige i latin. Egentlig var hun veileder for dronning Isabella
og hennes barn. Sammen med sin mann, etablerte hun et sykehus på Calle Toledo, ved
Plaza de la Cebada, som er kjent som ‘Hospital de La Latina’.
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Lavapiés

Turist distriktet Lavapiés ligger i den sørøstlige delen av sentrale Madrid. Som i nabo
distriktet Barrio de La Latina, er gatene her bratte, smale og labyrint-lignende, som minner
oss om at området dukket opp i middelalderen.
Siden det sekstende århundre, har Lavapiés vært bebodd av de lavere klasser. Lokale
innbyggere pleide å bo i boligblokker, eller leiegårder, kalt corralas som ble arrangert rundt
et indre gårdsrom. Du kan se et typisk eksempel på denne type bygninger på hjørnet av
Tribulete og Mesón de Paredes. Madrids populære arv lever i perfekt harmoni med de
skikker og tradisjoner som fulgte innvandrere som kom fra forskjellige land, og som bosatte
seg i området. Lavapiés er en møteplass for et bredt spekter av kulturer.
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Madrid Río

Madrid Río er en av Madrids hovedøkosystem rebalansering prosjekter. En del av den
travle M-30 ringveien som går parallelt med elven Manzanares ble begravet under jorden,
noe som resulterte i en enorm 10km lang park som både lokalbefolkningen kan nyte.
Innviet i april 2011, dekker Madrid Río nesten 700ha av restaurert land. Bredden av elven
og området rundt er fylt med et bredt utvalg av fritidsfasiliteter og attraksjoner som
spinner rundt fire temaer – nye arkitektoniske høydepunkter, sport og fritid og kultur.
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Malasaña – Triball

Distriktet Malasaña ligner en rkant, grenser til Gran Vía i sør, Calle Fuencarral i øst, Calle
Carranza i nord og Calle de San Bernardo i vest. Distriktet har sitt navn fra Manuela
Malasaña, en av de heltinner og ofre for de historiske hendelsene som fant sted i Madrid 2.
mai 1808. Plaza del Dos de Mayo, i hjertet av nabolaget, feirer opprør mot Napoleons
okkupasjon ledet av kapteinene Luis Daoiz og Pedro Velarde, o serer ved hovedkvarteret
til Monteleon Artillery Regiment.
I 1980 ble Malasaña vitne til fødselen av Movida Madrileña, en undergrunnsbevegelse
som revolusjonerte kunst, kultur og det spanske samfunnet for øvrig. Distriktet omfatter
Triball, en forkortet versjon av “Ballesta Triangle”, et område oppkalt etter Calle de la
Ballesta. Triball synes å ha blitt født på ny i det siste, med åpningen av en tilegnet plass og
kultur, mote og gastronomi.
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Paseo del Arte

Paseo del Arte er kjent som den gylne kunsttriangel. Langs en to kilometer lang strekning,
nnes tre av verdens beste kunstsamlinger. Prado-museet Etablert av dronning Maria
Isabel av House of Braganza i 1819, museet ligger i en nyklassisistisk bygning tegnet i 1785
av arkitekt Juan de Villanueva for å imøtekomme den naturhistoriske avdeling.
Prado Museet viser den fantastiske kongelige samling av kunst, som består av verk fra den
spanske, ranske og italienske skoler. Noen av de største mesterverkene du kan se på Pradomuseet er Las Meninas av Velázquez, Lystenes hage av Hieronymus Bosch eller Goyas
Svart malerier.
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Museo Thyssen-Bornemisza
Museo Thyssen-Bornemisza ligger i Villahermosa Palace, rett over gaten fra Prado-museet.
Her nnes samlingen fra Thyssen-Bornemisza som ble startet av Heinrich Thyssen i 1920,
og utvidet med sønnen Hans Heinrich.
Åpning var i oktober 1992, og viser malerier fra middelalderen til slutten av det tjuende
århundre med kunstverker av Canaletto, Gauguin, Kandinsky og Hopper, blant mange
andre. Museumet viser det også en del av Carmen Thyssen-Bornemisza Collection, som
inneholder et spennende utvalg av impresjonistisk kunst.

Museo Reina Sofía (MNCARS)
Museo Reina Sofía ble først åpnet for publikum i 1990 som en videreføring av Pradomuseet, og viser kunstverk fra slutten av det nittende århundre til i dag. Museumet ligger i
det tidligere Madrid General Hospital som ble bygget av Francisco Sabatini og senere
utvidet av arkitekten Jean Nouvel.
Her nner du kunstverk fra mestere som Dalí, Miró og Juan Gris. Men høydepunktet av
samlingen er, uten tvil, Picassos Guernica.
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Princesa

Princesa er en av de største turistmål i Madrid, et distrikt med mange må-se attraksjoner.
Distriktets hovedgate, Calle Princesa, er en av de lengste og travleste i Madrid. Den går
mellom Plaza de España og Moncloa, der du ser Triumfbuen, hovedkvarteret for det
spanske Air Force og Faro de Moncloa tårnet.

To ikoniske bygninger står overfor torget, Torre de Madrid og Edi cio España. Plassen er
vert for Monument Cervantes, hvor du kan spørre en forbipasserende til å ta et bilde av
deg.
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Retiro

Utforsk området rundt Madrilenians mest elskede park. El Retiro Park er den virkelige
stjernen i dette nabolaget, grenser til Calle de Alcalá og Calle O’Donnell i nord, Doctor
Esquerdo i øst, Avenida del Mediterráneo og Paseo de Reina Cristina i sør, og Calle de
Alfonso XII til vest.
Parken ble utviklet under den katolske monarkene, i den tidlige sekstende århundre, men
nabolaget i seg selv er mye yngre. Med en stadig større befolkning i slutten av nittende
århundre, utvidet det byen. Utformingen av Retiro er lik som i nabo distriktet Barrio de
Salamanca, med vinkelrette gater med brede fortau, noen av dem pyntet som attraktive
bulevarder, som Ibiza eller Alcalde Sainz de Baranda. Besøkende som kommer til Madrid
kan ikke gå glipp av El Retiro-parken og dens omgivelser, fylt med kulturelle attraksjoner,
restauranter og butikker.
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Reisetips om Madrid i Spania
Salesas

Salesas er en blanding av de nyeste indie mote og tradisjonelle virksomheter som Café
Gijón. Barrio de las Salesas har i det siste dukket opp som et populært turistmål og for
shopping. Det er en liten bydel øst for Paseo de Recoletos som grenser til Barquillo og
Fernando VI, Plaza de Santa Bárbara og Calle Genova.
Distriktet har lånt sitt navn fra Convent of Visitacion de Nuestra Señora aka Convent of
Salesas Reales. Det arkitektoniske komplekset ble grunnlagt i 1748 av dronning Barbara fra
Portugal, kona til kong Ferdinand VI. Både dronningen og kongen har sin grav her. Den
elegante bygningen har en majestetisk trapp som gir tilgang til Rococo kirken, er designet
av den franske arkitekten François Carlier.
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Reisetips om Madrid i Spania
Aeropuerto-Feria de Madrid

Kommer du til Madrid på forretningsreise? Nyt din fritid i området rundt sentrum og
yplassen. Selv om det ligger lenger unna, er området rundt Madrid-Barajas lufthavn og
Campo de las Naciones, hvor IFEMA-Feria de Madrid messe senteret er, vel verdt et besøk.
Ved siden av Palacio Municipal de Congresos de Madrid og Feria de Madrid, åpnet Juan
Carlos I Park sine dører for publikum mens Madrid ble utpekt som europeisk
kulturhovedstad i 1992. Det er en 30,000m2 innsjø i parken, en 1,900m lang
elvemunning, rundt tjue utendørs skulpturer, en hage som heter “Las Tres Culturas”,
klima kjent som “Estufa Fria”, som har en samling av over 200 eksotiske planter, og et
auditorium. I parken kan du ta en katamaran tur, eller sykler som er tilgjengelig helt gratis.
Selv om mange Madrileños aldri har hørt om El Capricho-parken, er det er en fantastisk
grønn plass, utviklet av hertugene av Osuna i 1784. Parken har tre typer klassiske hager:
parterre eller fransk hage, det engelske hageanlegget og italienske giardino. Judas trær,
almetrær, mandeltrær, holm, eik og syriner vokser her. Støttet av tolv joniske søyler, den
lille tempelet som er dedikert til Bacchus er en av de mest romantiske stedene i hagen.
Fotballfans bør stoppe på Ciudad Deportiva del Real Madrid, klubbens hjem i Parque de
Valdebebas.
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