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thySSen- 
BoRneMiSza k 
oMpletteReR  
thySSen pRado  
(og Reina Sofia).
Med eksempelvis  
hollandske 1600-talls- 
malerier, impresjonisme, 
russisk konstruktivisme  
og popkunst. 
Adresse: Palacio de  
Villahermosa, Paseo  
del Prado 8

Reina Sofia.
Ligger i en enorm syke-
husbygning fra midten  
av 1700-tallet, som er blitt 
utrustet med iøynefallende 
utvendige heissjakter i 
glass og stål. Samlingen 
består for en stor del av 
spansk 1900-tallskunst –  

Se & gJøRe
Byen som aldri sover, har muligens roet seg  
litt ned de siste årene. Men selv om barene  
nå stenger litt tidligere enn før, kan du stole  
på at feststemningen er der uansett tidspunkt  
på døgnet, i store sammenhenger som i små.  
og når du blir lei av å omgås andre, kan du 
bruke noen dager på europas fremste kunst- 
kilometer.

Madrid er ikke så stor 
som man får inntrykk  
av – det gjelder særlig de 
sentrale delene. Nøyaktig 
midt i byen ligger Puerta 
del Sol. Dette trafikknute-
punktet er “kilometer null” 
i alle avstandsberegnin-
ger, og husnummereringen 
i samtlige gater begynner 
i den enden som er nær-
mest Sol. Vest og sør for 
Sol ligger byens eldste 
deler, Los Austrias, med 
det kongelige slottet (Pala-
cio Real) og det i historisk  
perspektiv mye besøkte 
torget Plaza Mayor. 

Det triangelformede 
området øst og sør for Sol 
– der Plaza de Cibeles, 

Atocha-stasjonen og Sol 
utgjør hjørnene – er  
et av Madrids livligste,  
med et uendelig antall 
barer og spisesteder. Her 
ligger også de tre store 
museene på rekke og rad, 
og like bortenfor dem det 
største parkområdet i det 
sentrale Madrid, Parque 
del Buen Retiro.

Rett sør for Sol ligger 
Lavapiés – en gang i tiden 
arbeiderklassebydelen, i 
dag byens etnisk sett mest 
interessante område takket 
være en betydelig innvan-
dring fra Afrika og Asia. 

Nord for Puerta del Sol 
og paradegaten Gran Vía 
ligger områdene Malasaña 

og Chueca. Det første for 
en stor del et gammelt bolig- 
område som er blitt frisket 
opp de siste 20 årene, men 
likevel lever sitt liv som et 
av byens mest avslappede 
bardistrikter. Det tilgrens-
ende området Chueca 
har også gjennomgått en 

gjenfødelse: I dag er dette 
Madrids hippeste område, 
sentrum for en klubb-,  
restaurant- og kleskultur 
som i begynnelsen i all 
hovedsak var gay, men nå 
bedre kan beskrives som 
frisinnet.

de tRe StoRe  
MuSeene
Madrids tre store kunst-
museer ligger i kort gang-
avstand fra hverandre og 
gir til sammen en fantastisk 
oversikt over vestlig kunst-
historie. Faktum er at hvert 
av dem er så stort at trippel- 
billetten Paseo del Arte kan 
virke som en innbydelse 
til å slite seg ut. Har man 
imidlertid besøkt ett av de 
tre, har man resten av året 
på seg til å la seg henføre 
av de to andre.

pRado det  
MeSt kJente
I løpet av de snart to 
århundrene som er gått 
siden åpningen, har  
museets samlinger vokst, 
men de mest kjente  
verkene i denne over-
dådige utstillingen av  
mesterverk inngikk i den 
opprinnelige samlingen: 
Goya og Velázquez,  
Tizian, Rubens og ikke 
minst Bosch.
Pris: €6, rabattert €3
Adresse: Paseo del  
Prado s/n
www.museoprado.es

 Se & gJøRe  mat & dRikke  kafeeR  BaReR & natteliv  SHOPPing  BOalteRnativeR  gReit å vite



Destinasjon: maDriD

la teRRaza del 
CaSino
Kokken Pedro Roncero har 
gått sammen med Ferrán 
Adrià, den legendariske 
skaperen av Catalonias 
nueva cocina, for å lære 
Madrids innbyggere å spise 
skum, det vil si slikkepinner 
laget av parmesan og fly-
tende tortilla. 
Adresse: C/Alcalá 15
Tlf. +34 915 321 275

el SoBRino de 
Botín
Et spisested som faktisk 
lever opp til epitetet “klas-
siker”. Med snart 300 år 
på nakken skal dette være 
verdens bevislig eldste 
restaurant. Maten er også 
klassisk, for eksempel 
spansk stek av lam og  
pattegris. 
Adresse: C/Cuchilleros 17
Tlf. +34 913 664 217

det mest berømte verket er 
uten tvil Picassos Guernica.
Pris: €3, kan variere
Adresse: C/Santa Isabel 52
www.museoreinasofia.es

palaCio Real
Madrids kongelige slott er 
et storslått skaperverk fra 
1764, bygd for å erstatte 
Alcázar-slottet som brant 
ned 30 år tidligere. Besø-
kende har tilgang til nesten 
hele slottet med tilhørende 
rustningskamre og apotek.
Inngang: €9 med guide; €8 
uten. Gratis for EU-borgere 
på onsdager.
Adresse: Plaza de Oriente
Tlf. +34 914 548 800

toledo
Toledo var en gang Castil-
las hovedstad. Men alt ble 
annerledes da Felipe II 
bestemte seg for å bygge 
El Escorial og flytte mak-
tens residenser til Madrid. 
Gå ikke glipp av Alcázar 
og katedralen!
Adresse: Åtte mil sør for 
Madrid, ved elven Tejo.

el eSCoRial
Omtrent seks mil nord  
for Madrid finner vi det 
kongelige palasset som 
blant annet rommer mauso- 
leet der Spanias mange  
regenter ligger begravet. 

Mat & dRikke/ 
ReStauRanteR
i Madrid smelter hele den iberiske halvøyas  
kjøkken sammen så til de grader at eksperter 
diskuterer hvorvidt Madrid har et eget kjøkken 
eller ikke. Matkulturen i Spanias hovedstad er 
blitt beriket av immigranter fra andalucia,  
galicia, asturia og flere andre regioner. 

MaldeaMoReS
Moderne inventar under 
300-årige hvelv og en 
uvanlig, asiatiskinspirert 
meny. Stilig, intimt, av- 
slappet.
Adresse: C/Don Pedro 6
Tlf. +34 913 665 500

azul pRofundo
Fint sted å prøve moderne 
spansk matkunst uten at 
det koster skjorta. Andrés 
Madrigal kan sine saker 
og kombinerer med hell de 
mest utrolige ingredienser.
Adresse: Plaza de Chueca 8
Tlf. +34 917 010 183

 fint Sted å 
pRøve ModeRne 
SpanSk MatkunSt 
uten at det koSteR 
SkJoRta.

SantCeloni
Dyrt, men delikat hos 
Oscar Velasco, lærling hos 
en av det katalanske kjøk-
kenets kjemper, Santi San-
tamaria. Hans innflytelse 

merkes i retter som reker-
avioli fylt med steinsopp. 
Én stjerne i Guide Rouge.
Adresse: Paseo de la 
Castellana 57
Tlf. +34 91 210 88 00
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Juana la loCa
Et mer moderne sted med 
svært gode tradisjonelle så 
vel som nyskapende tapas 
– for eksempel struts med 
plomme og sprøstekt bacon. 
Adresse: Plaza Puerta de 
Moros 4

Reina BRuJa
Dette stedet kan ha Madrids 
kuleste innredning og er sig-
nert kunstneren Tomás Alí. 
På Reina Bruja lekes det 
med lysdioder. Noe som gjør 
at stedet kan bekles i hvilken 
som helst farge . Et populært 
vannhull for Madrids sositet. 
I nærheten ligger det litt mer 
avslappede og kubanskin-
spirerte Larios Café, også 
det innredet av Alí. 
Adresse: Calle Jacome-
trezo 6 
www.reinabruja.com

natuRe
Stilig klubb med et – for Madrid 
– variert musikk-tilbud og bra 
danseshow på scenen. Tors-
dager fra midnatt.
Adresse: C/Covarrubias 42 
(hjørnet C/Luchana)
Metro: Alonso Martínez
www.naturemadrid.com

stedet på en god salat til 
drinken (en gang i tiden var 
alt av tapas gratis tilbehør).
Adresse: C/Mesón de 
Paredes 13

aRola BaR
I et av Madrids mange 
museer, Reina Sofia, ligger 
Arola bar med sitt majes-
tetiske røde tak og heftige 
innredning. Fra onsdag til 
søndag fortsetter baren å 
holde åpent når museet 
stenger og byens unge 
sitterr mer enn gjerne og 
sipper sine drinker og hører 
på musikk til det er tid for 
å dra videre i natten. Ser-
verer også mat. 
Adresse: 43 Calle Argumosa 
Tlf: +34 91 467 02 02

BaReR &  
natteliv 
Ettersom de fornuftige 
spanjolene mener at man 
bør spise når man drikker, 
serverer de fleste barene 
også mat – vanligvis tapas. 
Og til tross for at myndig-
hetene har forsøkt å gripe 
inn, holder Madrid det 
gående lenger ut på natten 
enn hva tilfellet er i de 
fleste andre byer. 

la taBeRna de 
antonio SánChez
Klassisk tapasbar med den 
rette sinkdisken og med en 
viss tilknytning til tyrefekt-
ning. Det som skiller den 
fra mange lignende steder, 
er at det her lages skikkelig 
gode tapas. Dessuten byr 

kafeeR
Café del CíRCulo 
de BellaS aRteS
Elegant kafé med den 
rette takhøyden og tidløs 
atmosfære mellom søy-
lene. Ligger i kultursenteret 
Bellas Artes. 
Adresse: C/Alcalá 42

deliC
Behagelig uteservering i 
Madrids hjerte, med et stort 
utvalg lekre bakverk og 
interessante tapas. Popu-
lært også i cocktailtimen.
Adresse: Costanilla de San 
Andrés 14

MendoCino Café
Avslappet sted med laid-
back musikk, gode smør-
brød og salater til kaffen. 
Lange åpningstider. Brunsj 
på søndager.
Adresse: C/Limón 11 

Shopping
enkelt forklart finnes det tre shoppingområder  
i Madrid. Sentrum, mellom puerta del Sol og  
gran vía. Chueca, rett nord og øst for sentrum. 
og Salamanca, nok et stykke østover. 

disse tre oMrådene 
representerer tre ulike 
shoppingtyper, særlig hva 
angår utvalget av klær;  
kjedebutikker i sentrum, 
hippe saker i Chueca og 
dyre designere i Salamanca.

I sentrum finner du for 
eksempel El Corte Inglés, 
Spanias største varehus-
kjede, like elsket som hatet, 

og brukt av alle. Forflytt 
deg videre nord-østover  
til bydelen Chueca og 
gaten Fuencarral, som er 
den mest hotte i om-rådet. 
Her kan du besøke El  
Mercado de Fuencarral, 
et helt galleri med klubb-
klær og kult tilbehør samt 
merkeklær med cred. I 
nærheten finner du The 
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Juana la loCa
Et mer moderne sted med 
svært gode tradisjonelle så 
vel som nyskapende tapas 
– for eksempel struts med 
plomme og sprøstekt bacon. 
Adresse: Plaza Puerta de 
Moros 4

Reina BRuJa
Dette stedet kan ha Madrids 
kuleste innredning og er sig-
nert kunstneren Tomás Alí. 
På Reina Bruja lekes det 
med lysdioder. Noe som gjør 
at stedet kan bekles i hvilken 
som helst farge . Et populært 
vannhull for Madrids sositet. 
I nærheten ligger det litt mer 
avslappede og kubanskin-
spirerte Larios Café, også 
det innredet av Alí. 
Adresse: Calle Jacome-
trezo 6 
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natuRe
Stilig klubb med et – for Madrid 
– variert musikk-tilbud og bra 
danseshow på scenen. Tors-
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(hjørnet C/Luchana)
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stedet på en god salat til 
drinken (en gang i tiden var 
alt av tapas gratis tilbehør).
Adresse: C/Mesón de 
Paredes 13

aRola BaR
I et av Madrids mange 
museer, Reina Sofia, ligger 
Arola bar med sitt majes-
tetiske røde tak og heftige 
innredning. Fra onsdag til 
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serverer de fleste barene 
også mat – vanligvis tapas. 
Og til tross for at myndig-
hetene har forsøkt å gripe 
inn, holder Madrid det 
gående lenger ut på natten 
enn hva tilfellet er i de 
fleste andre byer. 

la taBeRna de 
antonio SánChez
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rette sinkdisken og med en 
viss tilknytning til tyrefekt-
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fra mange lignende steder, 
er at det her lages skikkelig 
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Elegant kafé med den 
rette takhøyden og tidløs 
atmosfære mellom søy-
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deliC
Behagelig uteservering i 
Madrids hjerte, med et stort 
utvalg lekre bakverk og 
interessante tapas. Popu-
lært også i cocktailtimen.
Adresse: Costanilla de San 
Andrés 14
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Avslappet sted med laid-
back musikk, gode smør-
brød og salater til kaffen. 
Lange åpningstider. Brunsj 
på søndager.
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i Madrid. Sentrum, mellom puerta del Sol og  
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disse tre oMrådene 
representerer tre ulike 
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hippe saker i Chueca og 
dyre designere i Salamanca.

I sentrum finner du for 
eksempel El Corte Inglés, 
Spanias største varehus-
kjede, like elsket som hatet, 
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deg videre nord-østover  
til bydelen Chueca og 
gaten Fuencarral, som er 
den mest hotte i om-rådet. 
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Mercado de Fuencarral, 
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 SvæRt SentRalt 
og RiMelig deSign-
hotell SoM taR 
egen deSign på 
alvoR.

WeStin palaCe
Madrids mest glamorøse 
hotell med gammeldags 
atmosfære og en yngre, 
ivrig forventning. Loungen 
med sin fantastiske glass-
kuppel brukes jevnlig som 
konsertsal. 
Adresse: Plaza del las 
Cortes 7 
Tlf. +34 913 608 000
Dobbeltrom: cirka €480 
www.westinpalacemadrid.
com

petit palaCe duCal
Boutiquehotell i High Tech-
kjeden, som lever opp til 
navnet sitt. Gratis bred-
båndsoppkopling i alle rom; 
flatskjermer, mosjonssykler 
og badstu i noen. Gjen-
nomtenkt design og  
praktiske løsninger bak  
en klassisk fasade.
Adresse: C/Hortaleza 3
Tlf. +34 915 211 043
Dobbeltrom: cirka €160
www.hthoteles.com

RooM Mate MaRio
Het tidligere HH Campo-
manes. Svært sentralt  
og rimelig designhotell  
som tar egen design på 
alvor. Ikke overfylt, svart-
hvitt, scenografisk – og 
med god belysning.
Adresse: C/Campomanes 4
Tlf. +34 915 488 548
Dobbeltrom: cirka €100
www.hhcampomanes.com

hoStal playa
Bra og billig alternativ midt 
i smørøyet. Rene, romslige 
og funksjonelle rom, samt-
lige med eget bad, luftkon-
disjonering og TV.
Adresse: C/Victoria 2, 4 
Ixqda.
Tlf. +34 915 213 844
Dobbeltrom: cirka €48
www.hostalplaya.com

gReit å vite

flyplaSS
Madrids flyplass Barajas 
ligger drøyt ti kilometer 
nordøst for byen. Den billig-
ste måten å komme seg til 
Madrid på er med metroen: 
linje 8 går til Nuevos 
Ministerios. Reisetiden 
er 30 minutter. Med taxi 
koster det cirka €20 (mer 
om natten og på søndager) 
og tar 30–60 minutter. Buss 
finnes også, minst hvert 20. 
minutt til Plaza de Colón. 
Reisetid 30–60 minutter. 
Billetten koster €2,50.
www.aena.es (klikk på 
Madrid-Barajas)

 

lokaltRafikk
Madrids metro består av  
13 linjer som dekker 
byen og forstedene godt. 
Metroen er dessuten den 
mest effektive måten å 
komme seg rundt på, og 
den går mellom 06.00 og 
02.00 alle dager. Bussnet-
tet EMT består av et hun-
dretalls linjer, blant annet 
en nyttig ”sirkelrute”  
(bussene er merket C). 
Bussene går mellom  
06.00 og 23.30 alle dager. 
Nattbusslinjene utgår fra 
Plaza de Cibeles.

Deli Room med et utvalg 
hippe spanske designere 
presentert i delikatesse-
butikkmiljø. I Salamancca, 
lengre østover, ligger  
kvalitetsbutikkene på rekke 
og rad; Camper med hele 
herre- og damekolleksjoner 
fra Spanias fotvennlige 
skosuksess, Mercado de 
La Paz, som er det fersk-
varemarkedet i Madrid  
hvor man får mest vann  
i munnen, og Lavinia – 

Europas største vinforret-
ning, ifølge eget utsagn.  
Er du ennå ikke fornøyd? 
Avslutt shoppingturen på 
ABC Serrano i Salamanca, 
et åtteetasjes galleri med 
fire etasjer mote. Hotte 
designere som Amaya 
Arzuaga i selskap med 
hverdagens livredder Zara. 
Dessuten kafeer, spise-
steder og treningsstudio.

BoalteRnativeR
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apotek
Alle apotek har en liste 
eller et skilt med oversikt 
over vaktapotekene i vin-
duet. Det som ligger nær-
mest, er merket av. To 
apotek har alltid vakt:
FARMACIA CENTRAL 
(TAR IKKE KREDITT-
KORT)
Adresse: Paseo de Santa 
Maria de la Cabeza
Tlf. 914 730 672
FARMACIA LASTRA (TAR 
KREDITTKORT)
Adresse: C/Conde de 
Peñalver 27
Tlf. + 34 91 402 43 01 tannlege

På Clínica Dental Cisne 
finnes det engelsktalende 
tannleger.
Adresse: C/Magallanes 18
Tlf. 24-timersservice: 661 
857 170

telefon
Landsnummer +34
Retningsnummer Madrid 
91 (slås også innen 
Madrid)

taxi
Ledige biler har et skilt i 
frontruten med “Libre” og 
en grønn lampe på taket. 
Radio-Taxi Asociación  
Gremial: +34 91 447 32 32 
Teletaxi: +34 902 50 11 30

poSt
De fleste postkontorene 
er åpne mandag–fredag 
08.30–20.30 og lørdag 
09.30–13.00. Hovedpost-
kontoret ved Plaza de 
Cibeles holder åpent til 
21.30 ukedager og 08.30–
14.00 lørdager.

elektRiSitet
220 volt (125 volt forekom-
mer i en del eldre bygnin-
ger)

nødnuMMeR
112

tuRiStByRå
OFICINA MUNICIPAL DE 
TURISMO
Adresse: Plaza Mayor 3
Tlf. +34 915 881 636

fakta

innByggeRe
1 million i indre by 
(Madrids kommune 
har 3,3 millioner)

valuta 
Euro

åpningStideR
Tradisjonelt 10.00 
til 14.00 og 17.00 
til 20.00, med visse 
variasjoner. I dag er 
det imidlertid stadig 
mer vanlig at butikker 
holder åpent fra 10.00 
eller 11.00 om formid-
dagen til 22.00 om 
kvelden. 

inteRnett
www.descubremadrid.
com
www.munimadrid.es
madrid.lanetro.com

aviSeR
El País
El Mundo
ABC

kaRt
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