
30 (±1) kialoj por viziti Madridon 
 
Madrido elstaras pro sia kulturaj kaj distraj ebloj, per kiuj vi povas okupiĝi el la frumateno 
ĝis la sekvanta taĝiĝo. Vi povas komenci la tagon matenmanĝante en iu historia loko, kaj fini 
ĝin per flamenka vespero. Sed inter ambaŭ ekzistas tuta universo de ebloj. Tiom multaj ke, se 
via vizito estas nedaŭra, vi devos konsideri la eblon resti pli longe en Madrido... aŭ reveni. Ni 
priskribos 30 aktivaĵojn kiujn vi nepre devas travivi dum via restado en nia ĉefurbo, kvankam 
ekzistas multaj pliaj. Kiam vi faros iun el ili, marku per 
ikso ĝian kadron. Kaj kiam vi estos ĝuinta ĉiujn... 
Gratulon! Vi estos vera madridano.  
 
 
1. Bicikli laŭ Madrid Río 
<M> PRÍNCIPE PIO, LEGAZPI  

Aŭ rul-gliti. Aŭ piediri, tute simple. La nova parko de 
Madrido, ĉe la rivero Manzanares, estas sinsekvo de 
park-areo, ludejoj kaj pontoj kiuj estas niatempaj 
artaĵoj. En Madrid Río estas eĉ plaĝo! 
 
2. Promenadoj por aŭskulti kaj lerni 
<M> SOL 

Lernu kie loĝis Cervantes kaj kiu reĝo staras surĉevale 
en la Plaza Mayor; aŭskulti fantom-rakontoj... 
Originale kaj distre, la Oficialaj Gvidataj Vizitoj de 
Madrid Destino proponas vin koni la urbon el nova 
vidpunkto.  
 
3. Kafej-terasoj en La Latina 
<M> LA LATINA 

Kaj ne nur por gustumi apetitigaĵon aŭ tapas. Ankaŭ 
por sunumi sin, eĉ dum la vintro. La plej tipa kvartalo 
en Madrido posedas ankaŭ placojn kaj sekretajn 
ĝardenojn kie eblas malstreĉiĝi kaj forkuri la 
amasbruon de la urbo.  
 
4. Aĉeti antkivaĵojn ĉe El Rastro 
<M> LA LATINA, PUERTA DE TOLEDO 

La plej fama surstrata bazaro en Madrido funkcias nur 
la dimanĉojn kaj festotagojn matene; sed la brokantejoj 
kaj antikvaĵ-vendejoj en la kvartalo malfermas ĉiutage. 
Iu trezoro ĉiam atendas vin. 
 
 
 
 



5. Rendevui kaj tagmanĝi en bazaro 
<M> SOL, CHUECA 

La Mercado de San Miguel, apud Plaza Mayor, kaj la 
Mercado de San Antón, en la kvartalo Chueca, estas 
pli ol vendejoj kie oni povas aĉeti manĝ-provizojn. Ili 
estas veraj renkontejoj kie oni povas kafumi, trinki 
kaj gustumi surloke la plej allogajn kaj freŝajn 
produktojn. Ĉu vi deziras ostrojn kaj ĉampanon? 
 
6. La horo de la ŝanĝo de la gvardio 
<M> ÓPERA 

La lancistoj kaj halebardistoj marŝas je la sono de 
fifroj kaj tamburoj dum la Solena Ŝanĝo de la Reĝa 
Gvardio, kiu okazas antaŭ la Reĝa Palaco la unuan 
merkredon de ĉiu monato, se la vetero kaj la oficialaj 
ceremonio ne malhelpas ĝin. En ĝi partoprenas entute 
400 homoj kaj 100 ĉevaloj. 
 
7. Kio estas la mistero de Las Meninas?  
<M> ATOCHA, BANCO DE ESPAÑA 

Se vi volas klarigi la enigmojn kaj sekretojn kaŝitajn 
ĉe la ĉefverko de Velázquez, vi devas ripoze 
ekzameni la pentraĵon ĉe la Museo del Prado. Ĝi 
loĝas tie kun aliaj verkoj de elstaraj pentristoj kiel 
Goya, Tiziano, Rafaelo, Rubens kaj Bosch. 
 
8. Historia leciono ĉe la Arta Promenejo  
<M> ATOCHA, BANCO DE ESPAÑA 

Laŭ ties du kilometroj oni eblas esplori la tutan historion de la okcidenta pentrarto. 
Granda kultura avenuo por vojaĝi el la Ĝardeno de la Delicoj fare de Bosch (Museo 
del Prado) ĝis la Hotelĉambro de Edward Hopper (Museo Thyssen-Bornemisza) kaj 
fini antaŭ la Gernica de Picasso (Museo Reina Sofía). 
 
9. Vagadi tra la Madrid de los Austrias (Habsburga Madrido) 
<M> SOL, ÓPERA, LA LATINA 

Palacoj, monaĥejoj, barok-stilaj preĝejoj... sed, ĉefe, ĉarmaj anguloj. La plej historia 
kvartalo de Madrido, en la urbocentro, estas la plej bona loko por vagadi hazarde. 
Centjaraj butikoj kaj metiejoj kolorigas ĝiajn stratojn. 
 
10. Boat-promeni en la parko El Retiro 
<M> RETIRO 

Ĉi tie estas faliĝinta anĝelo, kristala palaco, antikva 
bovin-stalo kaj preskaŭ 400-jaraĝa ahŭehŭeto kiu 
estas la plej aĝa arbo en Madrido. Estas ĉiam 
plezure promeni laŭ la padoj de la parko, vera verda 
pulmo de la urbo. Kaj ne forgesu remi ĉe ĝia lageto. 



 
11. Lerni la hispanan dum oni tapumas 
Madrido estas ideala loko por eksterlandanoj kiu 
volas praktiki la hispanan. Ĉi tie oni troviĝas la 
sidejoj de la Reĝa Akademio de Hispana Lingvo kaj 
de la Instituto Cervantes. Sed la plej interesaj 
konversacioj okazas spontane, ĉe iu ajn trinkejo. 
 
12. Boletigita cocido 
Oni manĝas unue la supon. Poste, la kikerojn kaj la legomojn. Kaj fine la viandon. La 
madrida cocido (stufaĵo) oni prezentas du- aŭ tri-plade, kaj ĝi estas la ĉefa specialaĵo 
de la loka kuirarto. Ĝi estas ĉiam trovebla ĉe la menuo de la tradiciaj restoracioj. 
 
13. Ŝanĝi vian stilon en Malasaña kaj Triball 
<M> GRAN VÍA, TRIBUNAL 

Gajaj, amuzaj, originalaj, eĉ iom oldmodaj vestoj. Ĉe ĉi du lastmodaj kvartaloj, 
kelkajn paŝojn el Gran Vía, troviĝas malgrandaj kaj originalaj butiketoj. La centra vojo 
estas la strato Fuencarral. 
 
14. Butikumi en la kvartalo Salamanca 
<M> SERRANO, GOYA, VELÁZQUEZ 

Granda defilejo de la modo: tia estas la strato 
Serrano kaj la apudaj. Ŝuvendejoj, juvelistoj kaj 
famaj modistoj eksponas siajn rafinitajn kreaĵojn en 
tentaj montrofenestroj. 
 
15. Nokto en operejo 
<M> ÓPERA 

La madrida Teatro Real estas unu el la gravaj 
scenejoj de Europo, kaj ĝi havas unuaranĝan 
programon dum la tuta jaro kun la partopreno de la 
plej elstaraj kantistoj de la muzikmondo. Eblas ankaŭ fari gvidatajn viziton al ĉi tiu 
granda templo de opero. 
 
16. Beletraj spuroj 
<M> SEVILLA, ANTÓN MARTÍN 

Ĉu ne veras, anĝelino de amo? La versoj de José 
Zorrilla, aŭtoro de Don Juan Tenorio, akompanas 
nin en la Barrio de las Letras (Kvartalo de 
Beletroj), kie citaĵoj de elstaraj verkistoj kiel 
Cervantes, Quevedo kaj Góngora kiuj iam loĝis tie 
estas gravuritaj en la trotuaroj. 
 
 
 
 



17. Domoj kiuj estas muzeoj 
La domo kie loĝis Lope de Vega (<M> ANTÓN 

MARTÍN ) havas ĝardeneton kaj ĉambrojn kun 17-
jarcenta meblaro. Tiu de Joaquín Sorolla (<M> 

IGLESIA ), belegan ĝardenon kaj la ateliero kie la 
artisto verkis kelkajn el siaj plej gravaj pentraĵojn. 
Ili estas malgrandaj kaj intimaj muzeoj, kiel 
Cerralbo (<M> PLAZA DE ESPAÑA ), Lázaro Galdiano 
(<M> RUBÉN DARÍO ) aŭ Romanticismo (Romantika 
Muzeo) (<M> TRIBUNAL ), en antikvaj palacetoj. 
 
18. Subteni la oblikvajn turojn 
<M> PLAZA DE CASTILLA 

Ili troviĝas en Plaza de Castilla, kaj ili estas era 
kina simbolo. Kaj oni nepre devas kunporti 
memoraĵon: eble truk-foto ŝajnigante ke vi 
subtenas ilin per viaj manoj. 
 
19. Kiel aplaŭdi goalon 
<M> SANTIAGO BERNABÉU, PIRÁMIDES 

Spekti futbalmaĉon en la stadiono Santiago 
Bernabeu, de la klubo Real Madrid, aŭ en Vicente 
Calderón, tiu de Atlético de Madrid, povas esti 
senegala travivaĵo, kaj eblas kompletigi ĝin per 
vizito al la muzeoj de la kluboj. 
 

20. La plej bonaj panoramoj 
Estas malfacile rezisti la emon rigardi la urbon el 
alta vidpunkto. La observejoj de CentroCentro (<M> 

BANCO DE ESPAÑA) kaj la Círculo de Bellas Artes 
(<M> SEVILLA ) havas ankaŭ restoraciojn kaj 
trinkejoj. En Madrido oni ĉiam devas rigardi 
supren: kelkaj hoteloj posedas tre vivplenajn 
terasojn en sia lasta etaĝo. 
 
21. Vesperiĝo ĉe la Templo de Debod 
<M> PLAZA DE ESPAÑA 

Ĉi tiu templo, konstruita en Malsupra Nubio dum la 
2a jarcento a. K., estis donacita de Egipto al 
Hispanio pro ties helpo kun savado de monumentoj 
dum la konstruado de la akvo-rezervujo Asuan. Ĉi 
tie oni povas ĝui la plej belan vesperiĝo en la urbo, 
kun la Guadarrama montaro kiel fono, 
 
 



22. Flamenko vesperoj 
Flamenko muziko estis Nemateria Kultura 
Heredaĵo de la Homaro, kaj Madrido estas ĝia 
monda ĉefurbo. Flamenco dancoj kaj kantoj estas 
pura emocio, akraj sentoj kiuj tremigas la 
spektantojn kaj la aŭskultantojn. La urbo estas 
plena je flamenkejoj kie vi povos travivi 
neforgeseblan nokton inter quejíos kaj soleás. Ĉi 
tio estas arto. 
 
 
23. Admiri la povon de la tore-taŭroj 
<M> VENTAS 

La virbovbatalejo de Las Ventas estas la plej elstara en la mondo. Oni diras ke ĝia 
publiko estas la plej strikta. Ĉiu ambicia toreisto revas sukcesi en las Ventas kaj esti 
portita surŝultre triumfe tra la granda pordego. 
 
 
24. Serĉi la kilometron 0 en Puerta del Sol 
<M> SOL 

La plej centra kaj frekventata placo en Madrido havas eminentajn loĝantoj, kiel la Urso 
kaj la Arbuto; sed oni devas serĉi subpiede. Ŝildo en trotuaro indikas la precizan 
starpunkto de la ses hispanaj radiaj aŭtovojoj. Jen helpo: ĝi estas antaŭ la Real Casa de 
Correos. 
 
 
25. Danci ĝismatene en Chueca 
<M> CHUECA 

La kvartalo Chueca estas diversa, kosmopolita, 
tolerema, centro de la GLAT movado (gejoj, 
lesboj, ambaŭseksemaj kaj transgenruloj) kaj de 
Geja Fiero festoj, kiuj okazas komence de julio. 
Ties noktokluboj, gajaj kaj amuzaj, estas taŭgaj 
lokoj por plidaŭrigi la nokton. 
 
 
26. Kalmar-sandviĉo en Plaza Mayor 
<M> SOL 

Nenio estas pli tipe madrida! Kaj ĉirkau la placo 
estas multaj trinkejoj kie oni povas sekvi plenumi 
tiun bongustan kutimon. Ne malbone por urbo sen 
marbordo! 
 
 
 
 



 
27. Foto kun Donkiĥoto 
<M> PLAZA DE ESPAÑA 

La Kavaliro de la Trista Mieno kaj sia fidela 
ŝildisto, Ŝanĉo Panza, estas la plej fotitaj roluloj en 
la monumento al Miguel de Cervantes en Plaza de 
España. Bildo kun ili estos belega memoraĵo. 
 
 
28. Jen la spektakloj!  
<M> GRAN VÍA, CALLAO, PLAZA DE ESPAÑA 

La centjara madrida Gran Vía estas la granda 
avenuo de spektakloj. Ĝiaj teatrejoj proponas dum 
la tuta jaro muzikajn komediojn kaj aliaj nepre 
videndajn teatraĵojn. En Madrido ĉiam atendas nin 
interesaj spektaklojn.  
 
 
29. Ĉokolado kaj benjetoj  
Kiel tagmanĝo, kolaziono aŭ post longa festa 
nokto. Neniu rajtas nomi sin vera madridano se li 
neniam gustumis ĝin. Tiu tradicio datumas de la 
19a jarcento. 
 
 
30. Kaj ĝis ni manĝos la vinberoj...  
<M> SOL 

Ĉiun 31an de decembro tuta Hispanio atendas la 
alvenon de la nova jaro antaŭ la turhorloĝo de 
Puerta del Sol. Je la 12a nokte, oni devas gluti po 
unu vinbero ĉe ĉiu sonorilbato. Tradicia rito por 
altiri bonŝancon kaj ion deziri. Ĉu eble la deziro 
estos reveni al Madrido?  
 
 
NOTO: La antaŭaj 30 kialoj estas propono de la institucio por turismo de la Urbodomo 
de Madrido, tradukita al Esperanto. Se iu el ili vin ne konvinkas aŭ al vi ne plaĉas, ni 
havas alternativon:  
31. Esperantumi en Madrido  
<M> SAN BERNARDO 

La Esperanto-aktivado estas riĉa kaj mojosa. 
Kunvenoj en la sidejo de Madrida Esperanto-Liceo, 
kunvenoj en kafejoj, organizado de eventoj kaj 
renkontiĝoj. Ni ĝojas ĉe akceptado de vizitantoj el 
aliaj partoj de la mondo. Venu al Madrido, kaj ĝuu 
la verdan vivon! 


