
MADRI – UMA CAPITAL INESQUECÍVEL.  15/10/2011 
 

A Espanha é país hospitaleiro, uma terra onde os cinco sentidos são estimulados, as 

cores, os ritmos, os odores os toques e os sabores se juntam numa mistura tão diversa 

quanto ímpar.  

O país nos proporciona opções capazes de encantar os mais diferentes gostos, desde os 

que preferem o tradicional turismo de sol e praia da famosa costa espanhola ou suas 

ilhas(Ibiza, Palma de Mallorca) , quanto os que buscam a singularidade de grandes 

museus e circuitos vinícolas ou gastronômicos. 

A melhor entrada a partir da América Latina na Espanha é por Madri ou Barcelona, 

diversas companhias aéreas fazem este vôo, do Brasil os melhores preço normalmente 

estão sendo praticado pela espanhola IBERIA ou pela portuguesa TAP, esta com 

entrada por Lisboa, onde por algo em torno de U$ 75,00 permite parada(STOP) em 

Lisboa, que é uma cidade tão encantadora quanto a própria Madri.  

 

Madri – A capital da alegria e de gente bonita. 
 

Precisamos de no mínimo 3 noites na capital espanhola para termos noção do que voltar 

a visitar numa segunda estada. Madri é o que podemos chamar de uma babilônia 

multicultural, tão charmosa quanto assustadora, não é raro presenciar os famosos 

`trombadinhas’ atuando nas áreas de comércio, pondo em pânico um ou outro turista. À 

parte disto a cidade é realmente encantadora e capaz de revelar preciosidades que 

discorreremos abaixo.  

 

Museus. 

 

Seus museus são estonteantes, ir a Madri e não passar pelo PRADO ou pelo REINA 

SOFIA é o mesmo que ir ao RIO e não olhar o CRISTO REDENTOR, um presente 

espanhol para o mundo, não se pode passar batido pelas famosas obras de Picasso ou 

Miró ou mesmo Salvador Dalí, para não ter de citar outros. Existe ainda um museu 

inaugurado pelo governo em 1993 e formado, em sua maior parte, pelo acervo da 

família Thyssen-Bornemisza, uma preciosidade para quem aprecia arte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Palácio Villahermosa (Museu Thyssen-Bornemisza) 

 

Complementos: 

 

 Museo Centro de Arte Reina Sofia - c/ de Santa Isabel 52, em frente à estação 

de metrô Atocha. Abre 10h-21h, domingos até 14h30, fechado terças. Entrada € 

3/1,50 (estudante), gratuita aos sábados a partir das 14h30 e aos domingos. 

 Museo del Prado - Metrô Banco de España, Atocha ou ônibus 9, 14, 19, 27 ou 

37. Abre 9h-20h, fechado às segundas. Entrada € 6/3 (estudante), gratuito aos 



domingos, e nos dias 2/maio, 18/maio, 12/out e 6/dez. O Museu do Prado é o 

mais famoso museu da Espanha. 

 Museo Thyssen-Bornemisza - paseo del Prado 8, quase em frente ao Museu do 

Prado. Abre ter/dom 10h-19h. Entrada € 6/4 (estudante), exposições temporárias 

por € 5/3,50, para ambas € 9/5. Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza foi um 

barão alemão-húngaro, casado com uma espanhola, que começou a colecionar 

obras de arte nos anos 20. 

 Museo Arqueológico - c/ de Serrano 13, metrô Serrano/Cólon. Abre ter/sáb 

9h30-20h30, domingos 9h30-14h. Entrada € 3,01/1,50 (estudante), gratuito 

sábados a partir das 14h30 e domingos. O museu conta a história da região 

Ibérica desde os tempos pré-históricos com uma réplica das pinturas encontradas 

na caverna de Altamira, passando pelas eras romana, cartaginesa, grega, 

visigoda, moura e cristã. 

 Museo Panteón de Goya - paseo de San Antonio Florida 5, metrô Principe Pio. 

Abre ter/sex 10h-14h/16h-20h, sáb/dom 10h-14h, fechado segundas, entrada 

livre. Nessa pequena igreja construída em 1798 está a tumba do pintor Goya, e, 

também, em frente ao altar, um de seus melhores trabalhos: as pinturas do forro 

e da cúpula. 

 Museo de la Real Academia de Bellas Artes - c/ da Alcalá 13, metrô 

Sol/Sevilla. Abre ter/sex 9h-19h, sáb/seg até 14h30. Entrada € 2,50/1,20 

(estudante), gratuito às quartas. Picasso e Dalí estudaram nesse local 

 

 

Compras. 

 

Madri além de sua parte cultural possui ainda um importante e tradicional comércio, que 

agrada a todos os bolsos e gostos, para quem quer griffes, não podem deixar de visitar a 

Calle Fuencarral, que inicia numa perpendicular da famosa Gran Via, nesta rua pode-se 

encontrar marcas como: D&G, Cavalera, Dior entre outras. Outra opção mais barata, 

porém não menos atraente é a loja de departamentos El Corte Inglês. 

 

  Calle Fuencarral 

 

Gastronomia. 

 

Não deixe de comer a tradicional paella que varia entre muitas modalidades entre 

algumas citamos a paella madrileña e a valenciana, um prato de sabor marcante e 

refinado para os que apreciam a boa gastronomia, indicamos o restaurante La Paella 
de la Reina(Calle de la Reina, 39) situado no coração de Madrid, estilo 

mediterrânico. Nele podem desfrutar de deliciosos arrozes, com uma variedade de mais 

de 14 tipos, como por exemplo: paelha valenciana, Paelha de Marisco, Fideuá, arroz 



negro, arroz com lagosta. Todos eles elaborados com produtos naturais, e preparação 

requintada.  

 

 
 

Não deixar de tomar a famosa sangria, uma bebida à base de vinho e frutas, saborosa e 

refrescante, famosa também á e sangria de cava, uma espécie de prosecco típico do 

litoral da Espanha. 

 

 Sangria. 
 

Listamos abaixo outras opções: 

 

1- Botín (Restaurantede Luxo) –  
Localização: Calle Cuchilleros, 17 - Estação de Metrô: LA 

LATINA/OPERA/SOL 

2- Viridiana (Restaurante de Luxo)  
Localização: Calle Juan de Mena, 14  

Estação de Metrô: RETIRO 

3- Paella Real (Restaurante Típico)  

Localização: Calle Arrieta, 2  

Estação de Metrô: OPERA 

4- La Bola Taberna (Restaurante Típico)  

Localização: Calle Bola, 5  

Estação de Metrô: SANTO DOMINGO 

5- Vía 59 (Restaurante Diário)  

Localização: Calle Gran Vía, 59  

Estação de Metrô: GRAN VIA 

6- Hard Rock Café (Restaurante / Loja)  

Localização: Paseo de la Castellana, 2  

Estação de Metrô: COLÓN 

7- Luna Rossa (Restaurante Italiano)  

Localização: Calle Luna/SanBernardo, 24 

8- Café del Círculo de Bellas Artes (Cafeteria)  
Localização: Alcalá, 42  

Estação de Metrô: BANCO DE ESPAÑA 

 



Vida noturna. 

 

Para quem gosta da  noite, Madri tem diversas opções, dentre as casas noturnas, 

destacam-se:  

 

1- La Solea – um bar de Flamenco tradicional e intimista (Calle Cava Baja, 27, 28005 

Madrid, Espanha)  

2- Bali-Hai (Danceteria) Localização: Flor Alta Estação de Metrô:callao/santo 

domingo. Aberto até as 7:00 AM. Sempre as músicas da moda, com várias tribos 

. Melhor hora: 3:00-4:00h. 

3- Ku Madrid (Danceteria) - Localização: Princesa, 1 - Estação de Metrô: PLAZA 

DE ESPAÑA. Recentemente aberto. Discoteca de Tarde e noite e muito "chunda 

chunda" frequntado por gente de todo tipo.  

4- El Calentito (Danceteria) - Localização: Jacometrezo, 15 Estação de Metrô: 

callao. Salsa e ritmos latinos traduzem o calor desta casa, onde a melhor hora é 

às 2:30 am. 
 

O bairro de Chueca é a opção para o público GLBT. 
 

Passeios(Tours). 
 

Para os que preferem não conhecem bem Madri indicamos pegar no primeiro dia de sua 

estada o ônibus turístico, pois, com um passe de 01 a 03 dias pode-se circular pelos 

principais atrativos turísticos da cidade num confortável ônibus de turismo com 

explicações em vários idiomas, inclusive em português, estes ônibus são grandes opções 

para o primeiro dia em qualquer cidade, facilita ter uma visão geral da cidade e seus 

atrativos e no dia seguinte ir direto aos locais que melhor se identificar com o perfil de 

cada turista.  

Na B4 Travel pode-se reservar o ônibus diretamente. (www.b4travel.com.br). 

 

Alguns dos atrativos de Madri que são imperdíveis. 

 

 Palácio Real de Madri – construção iniciada no século XVIII, considerado um 

dos palácios vestidos mais importantes do mundo. Com a mais importante 

coleção de Stradivarius (violinos) do mundo. 

 El Rastro é um mercado ao ar livre que se organiza aos domingos e feriados no 

centro histórico de Madri. entre às 9:00 e às 15:00 horas no bairro de 

Embajadores, no Centro. Metrô – La Latina. 

Passeios de meio dia e um dia em Madri ou cidades próximas. Indicamos o passeio a El 

Escorial – é um grande complexo (inclui palácio, mosteiro, museu e biblioteca) 

localizado em San Lorenzo de El Escorial, município situado 45 km a Noroeste de 

Madrid, na Comunidade de Madrid (Espanha). 

O nome de El Escorial deve-se a uns antigos depósitos de escória procedentes de uma 

ferraria da zona, lugar onde se construiu este mosteiro-palácio e que na atualidade é o 

município de El Escorial), distinto do de San Lorenzo de El Escorial, (14.358 habitantes 

em 2003), surgido posteriormente junto ao monumento. 

http://www.b4travel.com.br/


 
El Escorial 

 

Outra cidade que vale a pena visitar é Toledo: uma pequena cidade medieval com 

estreitas ruas e uma vista de tirar o fôlego, o monumento mais importante, a catedral. 

No século XVI. O pintor El Greco, se fixou em Toledo, onde muitas de suas obras estão 

ali conservadas. A principal fachada tem três portas: a Puerta del Perdón, a Puerta del 

Juicio Final e a Puerta del Infierno. A primeira tem esse nome porque costumava-se 

garantir as indulgências para aqueles que por ela entravam para pedir perdão. Hoje é 

aberta somente em ocasiões especiais. A terceira contém apenas decorações florais. Era 

usada para a procissão do Domingo de Ramos. 

 

 Catedral de Toledo – ESP. 

 

Toledo também é conhecida pela fabricação de espadas de aço e pelas jóias 

damasquinadas, cuja técnica é amplamente preservada, leve um dinheiro extra, tem para 

todos os bolsos. 

 

 Jóia na técnica damasquinada. 
 

Hospedagem: 

 

As opções de hospedagem em Madri são bastante diversas também, pode-se escolher os 

caros hotéis de categoria 4 e 5 estrelas, que estão próximos ao centro(Gran Via), ou em 



bairros mais afastados (os mais modernos), porém para quem quer economizar pode-se 

reservar os tradicionais hostels, muitos na própria Gran Via ou adjacências, estas 

pequenas pousadas oferecem boa localização e um quarto com banheiro(alguns) e opção 

contratar o café da manhã ou não. Os hostels São opções para os que querem ficar em 

boa localização mas não despender muito com hospedagem, deve-se ter um espírito 

mais aventureiro, pois são em sua maioria locais simples, utilizados por jovens ou por 

pessoas que apenas utilizam o hotel para dormir. 

 

O que evitar. 

 

 Discutir com a imigração ou falar mais do que se pergunta, pois, podem encotrar 

problemas para entrar. 

 Sair sozinho pela Gran Via após as meia noite, principalmente mulheres, a 

famosa avenida tornou-se ponto de garotas de programa e não é raro ser 

abordado por elas, além do que este tipo de serviço atrai venda de drogas e 

assaltos na região, as redondezas da Corte Inglês é o ponto mais crítico de 

madrugada. 

 Não comer ou beber em qualquer um dos terraços na Plaza Mayor. 

 Não vá para o Parque de Diversões de Madrid e / ou a Warner Brother's Park, 

são muito caros e mal organizados. 

 

 

Elton Silveira 

Diretor – B4 TRAVEL 

Fone 041 30781623 

 

  


