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Pradomuseet i Madrid er et af de største og mest betydelige kunstmuseer 
i verden. Museet oprindeligt lavet som museum for malerier og skulpturel 
kunst, men i dag indeholder museet også betydelige samlinger med over 
5000 tegninger, 2000 tryk, 1000 mønter og medaljer samt yderligere 2000 
kunstgenstande. Samlingen af skulpturer har flere end 700 genstande. Det 
er dog de ca. 3000 malerier, der begrunder Pradomuseets placering som 
et af verdens mest betydelige museer. 

  

Museo Nacional de Reina Sofia
Museo Nacional de Reina Sofia er et kunstmuseum i Madrid i Spanien, 
som er indviet i 1992. Museet var dligere et udsllingssted, Centro de 
Arte Reina Soa, men med overførslen i 1988 af samlingerne fra Museo 
Español de Arte Contemporáneo fik det status som landets naonale 
museum for moderne spansk og internaonal kunst.
Museo Nacional CeMuseo Nacional Centro de Arte Reina Soa er faksk oprindeligt et 
hospital fra 1700-tallet, men det blev ombygget i 1980-88. Centralt i 
samlingerne er værker af Salvador Dalí, Joan Miró, Antonio Tàpies og 
Pablo Picasso, hvis store maleri Guernica (1937) blev overført l museet i 
1992 fra Museo Nacional del Prado i Madrid.
Med en Med en stor og markant udformet lbygning af den franske arkitekt Jean 
Nouvel, åbnet i 2005, er museet blevet et af verdens største for moderne 
kunst…

Museo Nacional de PRADO
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Lidt om Toledos historie
TToledo er en provins i det centrale Spanien og desuden en af Spaniens 
mest besøgte byer. Det var romerne som grundlagde Toledo. I løbet af det 
13 århundrede var Toledo en af de eneste byer i Spanien, hvor jøder, 
muslimer og kristne kunne bo sammen mere eller mindre fredeligt. 
Arkitekturen og monumenterne i byen, som blandt andet kirker, 
synagoger og moskéer afspejler i dag alle tre religioner.

Beliggenhed
TToledo ligger på en bjergtop med Tejo-floden på tre af siderne. Der er tre 
broer, hvor to af dem stammer fra middelalderen. På grund af Toledos 
historiske og kulturelle betydning, er Toledo derfor gjort l et naonalt 
monument. Moderne byggeri er ikke lladt, og byen i dag ligner meget 
hvad den gjorde i det 16. Århundrede.

Viggste ng at se i Toledo
KKatedralen i Toledo – Spaniens hovedkatedral. Blev opført mellem 12 og 
1400 tallet. Den blev opført på det sted, hvor der engang lå en gammel 
Moské. Oprindelig gamle Toledo (turistbyen) – Hyggelig gammel middel 
alder by med små snoede gader. Her kan du opleve den ægte spanske 
stemning. En stor gammel ank mur som går rundt som snurrer sig hele 
vejen rundt om byen Toledo. 

Toledo
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De tæ este staoner fra hotellet hedder Callao, Santo Domingo, Plaza de 
España og Sol. Hvis man vil l Sanago Bernabeu er den leeste måde at 
gå l Plaza de España og tage metroen på linje 10 hele vejen l stadionet.
Madrid har det anden største metrosystem i hele Europa. Det er den by i 
Europa med tredje flest indbyggere. Sobrino de Bon, et spisested i 
Madrid, er den ældste restaurant i verdenen. Barajas er den travleste 
luhavn i hele Spanien.

Vejret
I den d som vi er i Madrid ligger 
gennemsnitstemperaturen på 
omkring en 14-15 grader. Der er 
mest sol, ikke så meget regn i 
marts.

Hotellet
Moon HoMoon Hostel Madrid er et forholdsvis nyt vandrehjem der ligger 
i hjertet af Madrid. Det ligger helt præcist på Gran Via Avenue der 
kun ligger på 2 minuers gåafstand l den nærmeste metro. 
Moon Hostel har 2-6 mands værelser, og når man bor der følger 
der gras morgenbuffet med hver morgen. Derudover er der 
gras WiFi og fri computer adgang 24 mer i døgnet. Du kan også 
slå dig løs i deres bar og vaske dit tøj.

El Rastro de Madrid
El RaEl Rastro de Madrid eller blot El Rastro 
(dansk: loppetorvet) er den mest populære 
open air loppemarked i Madrid (Spanien). 
Det er aoldt hver søndag og helligdag 
løbet af året og er placeret langs Plaza de 
Cascorro og Ribera de Curdores mellem 
Calle Embajadores og Ronda de Toledo (lige 
sysyd for La Lana metrostaon).

Fakta
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Shopping
SalamanSalamanca district, er et af de mest kendte og absolut bedste områder 
med hensyn l shopping i centrum af Madrid. Distriktet består af mange 
små gader osv. hvoraf de to primære gader er Calle Serrano og Calle 
Velázquez. Calle Claudio Coello og Calle Lagasca er eer sigende fyldte 
med små såvel som store, spændende bukker. Calle Serrano går mere 
eller mindre tværs igennem Madrid fra nord l syd. Området er der bedst 
egnet l shopping er fra starten ved ”Plaza la Independencia” l ”Calle 
Juan BJuan Bravo”, lige ved den amerikanske ambassade. Tæt ved den 
amerikanske ambassade findes ABC Serrano shopping center. 
Dee er ikke noget stort center, men meget eksklusivt og dyrt Bl.a. 
skræddere har l huse her. Calle Jorge Juan, som starter ved Colón 
Sqaure, er en gade med mange internaonale brands osv. og spændende, 
moderne restauranter. Calle de Jose Ortega y Gasset er det absolut 
dyreste og mest eksklusive, det er Madrids ”Rodeo Drive”.

Bernabeu
Madrid er hjembyen for et af verdens tophold i internaonal fodbold, 
Real Madrid, det mest succesfulde hold i det 20. århundrede. Sanago 
Bernabeu er Real Madrids stadion, med plads l 85.000 lskuere. 
Sanago Bernabeu kostede i alt 1.732.943 €.
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Den danske ambassade 
Den dansDen danske ambassade er en af 659 udenlandske repræsentaoner i 
Spanien, og en af 139 udenlandske repræsentaoner i Madrid. Udover 
den danske ambassade i Madrid, har Danmark 13 andre repræsentaoner 
i Spanien. Den danske ambassadør hedder John Nielsen. Ambassaden 
ligger på Calle serrano i Madrid. på ambassaden skal vi høre om hvad det 
vil sige at være dansk ambassade i Madrid. Under besøget på 
ambassaden skal vi vises rundt af prakkanter, og det vil derfor være 
mulimuligt at slle spørgsmål l egne frem dige planer.

El Escorial
El Escorial er et spansk kongeslot som er bygget i 1584, det ligger i en lille 
by nordvest fra Madrid som hedder San Lorenzo, der er cirka 45 kilometer 
l byen og fra Madrid tager det 51 minuer at komme l San Lorenzo. I 
dag er der på El Escorial kloster, museum, og bibliotek.
Sloet ligger ved den smukke bjergkæde, Monte Abantos, man kan se 
Abantos fra sloet, hvilket også dannede grundlag for placeringen af 
kongesloet, da Philip den anden i sin d byggede det. Bjergkæde er 
omkring 1700 meter over havets overflade.
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Puerta del Sol

Puerta del Sol (spansk for "Solens port") 
er en af de mest kendte og travleste 
steder i Madrid. Dee er centret (Km 0) 
af det radiale net af spanske veje. 

Kilómetro cero er en mindeplade på 
jorden direkte nord for postvæsenet, og 
som er det symbolske centrum af 
Spanien. Ud over at signalere grundlag 
af nummerering af det spanske vejnet, 
er det også stedet for mange 
demonstraoner og protester, især mod 
vold og krig. vold og krig. 

Tio Pepe
Tio Tio Pepe (opkaldt eer en af 
grundlæggernes onkler) er et 
mærke af Sherry. Det er bedst 
kendt for sin fino sl af tør sherry 
fremsllet af palomino drue. Tio 
Pepe brandet er ejet af González 
Byass Sherry house, der bl.a. er en 
af Spaniens meaf Spaniens mest kendt 
sherrybodegaer. 

Parque del Rero
Madrids Madrids største park, El Parque del 
Rero, er ikke langt fra byens største 
turistarakoner såsom 
Prado-museet, og er et populært og 
storslåede sted for en spadseretur. 
Hjemsted for adskillige skulpturer, 
monumenter, og en sø med 
bådsejlads, dbådsejlads, det præsenterer også en 
årlig bogmesse, og der er gras 
koncerter hele sommeren.

Oso y Madroño
El oso y el MadEl oso y el Madroño, der betyder "bjørnen og jordbærtræet", ligger i 
Madrids Puerta del Sol. Det er et symbol for hovedstaden i Spanien, da 
Madrid oprindeligt blev tænkt at blive navngivet Ursa, som betyder "bjørn" 
på lan. Årsagen l dee er, at det område på et dspunkt havde været et 
hyppigt spot for bjørne, som ville bebo sig i den nærliggende skov. I denne 
skov er der de "Madroño"-træer, der har frugtavl, som ligner jordbær. 
Derfor er dee et symbol oe et, som bliver brugt i Madrid. 
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Taxa:
Med de officielle taxaer i Madrid koster det ca. 5,5 euro, her 
er prisen dog sat en smule højt. 
Pr. kilometer kørt i Tarrif 1 Zone A Mandag-Fredag fra 06-21 
og Lørdag mellem 06-15 koster 1,05 euro.
PPr. kilometer kørt i Tarrif 2 Zone A Mandag-Fredag fra 21-06 
og Lørdag mellem 15-06 koster 1,20 euro.
Pr. kilometer kørt i Tarrif 3 Zone B Mandag-Fredag fra 21-06 
og Lørdag mellem 15-06 koster 1,25 euro.
Den officielle Madrid taxa er hvid med røde diagonale striber 
over fordøren. 
Hvis Hvis taxaen er ledig vil den lyse grønt. Dee kan ses øverst på 
taxaen.
Taxanummeret ses ved siden af skiltet.

Gloser l hele baduljen -Vocabulario para el 
baduljen entero
 Hvor meget koster en billet? 
¿Cuánto cuesta un billet? 
HHvor går toget l? 
¿Dónde va el tren? 
Hvor befinder vi os?
¿Dónde estamos?
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Ciudad de Tui 
RRestauranten har været åben 
siden 1995, og den ligger i 
hjertet af Madrid. Menukortet 
repræsenterer det galiciske 
køkken. Menukortet byder på et 
væld af reer i alle prisklasser.

Museo del jamón
Er man helt vild med skinEr man helt vild med skinke, så skal man besøge Museo del 
Jamón! Museo del Jamón åbnede i 1978, og restauranten har 
speciale i skinker, pølser og tradionelle reer af kvalitet. 
Museo del Jamón er et sted, der skal besøges, når man tager l 
Madrid. Oveni lækker skinke er der konkurrencedygge priser. 
Menukortet indeholder alle former for reer. 

La Bola Taberna
Vil man pVil man prøve tradionel mad fra Madrid skal man besøge La 
Bola Taberna. Husets specialitet er el cocido Madrileño. 
Restauranten åbnede i 1870 og har siden gået i arv i gennem 
fire generaoner af samme familie.
På menuen er der forreer, salater, fisk, kød, og desserter.  

Ting man skal være opmærksomme på:
•  Frokost starter 13:30 
•  A•  Aensmad starter klokken 20:30 og sluer klokken 23:00 
•  Lukket søndag aen og den 24. december 
•  Fra den 1. juli l 7. september er der lukket lørdag aen og 
hele søndagen. 
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Tapas
Tapas er en masse små reer i 
Spanien. det kan serveres koldt 
eller varmt. 

Paella
PPaella er en spansk risret, som man kan få både med kød, 
fisk, skaldyr, snegle osv. Reen krydres med safran og 
eventuelt andre krydderier. Udover dee bruges oe ærter, 
spansk chorizo pølse og peberfrugter. Oprindeligt stammer 
paella fra Valencia. Navnet på reen menes at komme fra 
panden af samme navn. Paella laves i en stor rund pande. 
Panden blev lavet større i omkredsen i stedet for i dybden, 
for for at maden blev stegt bedre. Paella er en ret man deles om, 
og man spiser det direkte fra panden. 

Churros
Churros er en dybt-stegt kagedej. Hovedsaligt er dejen 
baseret på vandbakkelse. Churros er meget populære i 
Spanien, Frankrig, Filippinerne, Portugal, Lanamerika og 
USA. 
I Spanien findes to typer churros. Den ene er tynd og nogle 
gange knudret. Den anden er lang og tyk og kaldes ”porra” i 
den nordlige del af Spanien. De spises oe l morgenmad, 
hvor de dyppes i varm chokolade eller café con leche. Man 
skal være opmærksom på, at churros har mange navne. 
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Flamenco
Flamenco er noget af det mest karakterisske ved spansk 
kultur. Flamenco blev for første gang nævnt i lieraturen i 
1774. Genren kommer oprindeligt fra Andalusien. 
Flamencoen er blevet mere og mere populær over hele 
verden, og den findes i forskellige former. 

Tyrefægtning
TTyrefægtning er en kamp mellem tyrefægteren og tyren. Som 
udgangspunkt foregår tyrefægtning i to former. Den ene form 
hvor tyren bliver dræbt, og den anden form hvor tyren 
overlever. Tyrefægtning finder sted i Spanien, Lanamerika, 
Frankrig og Portugal. Den viggste tyrefægtningsarena i 
Madrid kaldes La plaza de Toros de La ventas del Espírítu 
santo eller mere enkelt ”Las ventas”. Det bedste dspunkt at 
se tyse tyrefægtning i Madrid er i løbet af maj og juni måned. Den 
verdensberømte tyrefægtningsfesval, San Isidro, foregår 
nemlig sted i disse måneder. Hver aen i 20 dage er der 
kampe klokken 19:00. En tyrefægtning varer normalt 
omkring 2 mer, men der er ikke nogen fast dsfrist. 


