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אנתוני האם

מיטב האתרים • מסלולי הליכה • תכנון יומי

יד מדר
כאן ועכשיו



מדריך מדריד 
של לונלי פלנט

מדריכי כאן ועכשיו של לונלי פלנט 
נועדו להכניס אתכם ישר ללבה של 

העיר.
הם כוללים את כל האתרים שאסור 

להחמיץ, לצד טיפים שיהפכו את 
הביקור בלתי־נשכח. חילקנו את 

מדריד לאזורים כדי להקל את 
ההתמצאות והוספנו מפות ברורות 

שיעזרו לכם למצוא את דרככם 
ולהגיע בדרך הקצרה ביותר ממקום 

למקום. כתבינו המומחים חיפשו 
ומצאו את המיטב של העיר: מסלולי 

הליכה, מסעדות, חיי־לילה, חנויות 
ועוד. רוצים להשתלב בסביבה? 
תחת הכותרת אצל המקומיים 
תמצאו סקירה של המקומות 

השוקקים ביותר, שם תוכלו לחוות 
את מדריד האמיתית.

וכמובן, אי אפשר בלי המידע 
השימושי הנחוץ לטיול מוצלח: 

מסלולי הליכה מומלצים לביקורים 
קצרים, מידע על אמצעי התחבורה 
וכמה טיפ לתת לברמן שמוזג לכם 

משקה בסוף היום.
מדריכי כאן ועכשיו של לונלי פלנט 
יבטיחו לכם חוויה מהנה ומוצלחת.

ההתחייבות שלנו
אתם יכולים לסמוך על המידע 

במדריכים שלנו: כותבי לונלי פלנט 
שבים ומבקרים במקומות הכלולים 

במדריך לקראת כל מהדורה חדשה. 
אתם יכולים להיות בטוחים כי 

הסיקור שלנו נטול פניות: אנחנו לא 
מקבלים טובות הנאה בתמורה 

לסיקור חיובי.

במדריך

למידע נוסף, ראו שימושון )עמ' 145( 

המטבע
אירו )€(

השפה
ספרדית )ָקסֶטיָאנֹו(

אשרה
אזרחי רוב המדינות, כולל ישראל, אינם 
זקוקים לאשרה )ויזה( לשהייה של עד 
שלושה חודשים בספרד. אזרחי האיחוד 
האירופי אינם זקוקים גם לדרכון.

כסף
לא חסרים כספומטים ברחבי העיר. כרטיסי 
האשראי הבינלאומיים מכובדים בכל מקום.

טלפונים ניידים
אפשר להשתמש בכרטיסי סים 
מקומיים בטלפונים מאירופה, מישראל 
ומאוסטרליה. אפשרות נוספת היא 
להשתמש בשירותי נדידה.

שעון
שעון ספרד מאחר את שעון ישראל בשעה.

חשמל ומתאמים
במדריד נהוג זרם של 220 וולט, כמו 
בארץ. לתקעים יש שתי שיניים עגולות.

טיפים
בדרך כלל מספיק להשאיר כסף קטן 
)€1 לאדם במסעדות( או לעגל את 
התשלום כלפי מעלה )במונית(.

ההגעה לעיר
רוב התיירים נוחתים בנמל־התעופה ָּבָרחאס 

)Aeropuerto de Barajas(, 12 ק"מ מצפון־מזרח 
 T4 :למרכז העיר. הנמל מחולק לארבעה מסופים

נפרד משלושת האחרים, אך מקושר אליהם 
באוטובוס ובמטרו. ברכבת, סעו העירה לתחנת 

ָצ'מארטין או ָאטֹוָצ'ה.

A מנמל־התעופה ָּבָרחאס
אמצעי תחבורה מומלץ יעד 

פלאסה מאיור ומדריד 
המלכותית

אוטובוס של EMT ומטרו 
)קו 2(

אוטובוס של EMT ומטרו לה לטינה וָלבאּפֶייס
)קו 2(

סֹול, סנטה אנה 
ואּוֶארטאס

אוטובוס של EMT ומטרו 
)קו 2(

ֶאל ֶרטירֹו והמוזיאונים 
לאמנות

EMT אוטובוס של

מטרו )קווים 4, 8 ו־10(סלמנקה

מטרו )קווים 8 ו־10(ָמָלסאנָיה וצ'ּוֶאָקה

L מֶאסטאסיֹון ֶדה ָאטֹוָצ'ה
אמצעי תחבורה מומלץ יעד 

פלאסה מאיור ומדריד 
המלכותית

מטרו )קו 1(

מטרו )קווים 1 ו־5(לה לטינה וָלבאּפֶייס

סֹול, סנטה אנה 
ואּוֶארטאס

מטרו )קו 1(

ֶאל ֶרטירֹו והמוזיאונים 
לאמנות

הליכה

מטרו )קווים 1 ו־4(סלמנקה

מטרו )קווים 1 ו־5(ָמָלסאנָיה וצ'ּוֶאָקה

L מֶאסטאסיֹון ֶדה ָצ'מארטין
התחנה נמצאת מצפון למרכז העיר, וקווים 1 ו־10 

נוסעים ממנה לשאר חלקי מדריד. תצטרכו 
להחליף קו מטרו רק כדי להגיע ללה לטינה 

ולָלבאּפֶייס )קו 5(, לֶאל ֶרטירֹו ולמוזיאוני האמנות 
)קו 2( או לסלמנקה )קו 4(.

תחבורה
מדריד נהנית מרשת יעילה ומקיפה של תחבורה 
ציבורית. הדרך הנוחה ביותר לנוע ברחבי העיר 

היא במטרו, והרשת המצוינת פרושה על פני 
העיר כולה. גם רשת האוטובוסים יוצאת מן הכלל. 

למרבה הנוחות, בשתיהן משתמשים באותם 
כרטיסים; זול הרבה יותר לקנות כרטיס 

Metrobus של עשר נסיעות )€12.20( מאשר 
כרטיסים לנסיעה בודדת.

m מטרו
12 קווי מטרו בצבעים נפרדים חוצים את מרכז 
www.metromadrid.( מדריד לאורכה ולרוחבה
es(, אך הקווים השימושיים ביותר לתיירים הם 

1-10. תחנות נוחות פזורות בכל רבעי העיר, ורק 
בּפאֵסאֹו ֶדל ּפראדֹו תצטרכו לצעוד מרחק מה כדי 

להגיע לתחנה הקרובה )תחנות המטרו נמצאות 
בשני קצוות הּפאֵסאֹו(, אך ההליכה בשדרה נעימה 

מאוד.

J אוטובוס
רשת האוטובוסים של EMT משלימה היטב את 

רשת המטרו, ותוך כדי נסיעה תוכלו להתרשם גם 
מהעיר. למידע על קווי האוטובוס ולמפות, היכנסו 

.www.emtmadrid.es לאתר

L רכבות הֶסרָקניֶאס
רכבות הפרוורים האזוריות )cercanías( של 

www.renfe.com/viajeros/cercanias/( Renfe
madrid/index.html( נוסעות עד ֶאל ֶאסקֹוריָאל, 
והן שימושיות גם לקפיצה מהירה מצפון לדרום, 

בין תחנות הרכבת ָצ'מארטין וָאטֹוָצ'ה )כולל 
.)Sol-ו Nuevos Ministerios-תחנות ב

תקציב יומי
טווח המחיר הזול: עד €80 ליום

W   מיטה בחדר משותף €18-28; חדר לזוג
בהֹוסטאל €55-70

W   ארוחת צהריים של שלוש מנות מתפריט
קבוע

W  ביקור באתרים כשהכניסה חופשית

טווח המחיר הבינוני: €80-200 ליום
W   חדר לזוג במלון בטווח המחיר הבינוני

€75-150

W  ארוחת צהריים ו/או ערב במסעדה טובה

W  שימוש בכרטיסי הנחה כדי לצמצם עלויות

טווח המחיר היקר: מעל €200 ליום
W  €150חדר לזוג במלון פאר מ־

W  ארוחת צהריים וערב במסעדת גורמה

אתרי אינטרנט מועילים
W   האתר )www.esmadrid.com( EsMadrid.com

הרשמי של משרד התיירות.

W   כל מה )madrid.lecool.com( LeCool
שאלטרנטיבי, שונה ואוונגרדי.

W  www.lonelyplanet.com/( לונלי פלנט
madrid( מידע מקיף על העיר ומאות קישורים 

שימושיים.

W   )www.turismomadrid.es( Turismo Madrid
אתר התיירות הרשמי של קֹומּונידאד ֶדה מדריד.

תכנון מוקדם
W   שלושה חודשים מראש הזמינו חדר במלון

מוקדם ככל האפשר.

W   DiverXo-חודש מראש הזמינו שולחן ב
 La Terraza del Casino-ב ,)www.diverxo.com(

 Viridiana-או ב )www.casinodemadrid.es(
.)www.restauranteviridiana.com(

W   שבוע מראש הזמינו כרטיסים מראש
 )www.museodelprado.es( למוזיאון הּפראדֹו

כדי לדלג על התור בכניסה.

לפני הנסיעה
חשוב לדעת

חשוב לדעת 17 16 

אסור להחמיץ
לחיי ההיסטוריה

את פלאסה מאיור תכנן ב־1619 חואן גֹוֶמס ֶדה מֹוָרה, 
והיא נבנתה בסגנון ֶהֶרָרה טיפוסי — כפי שמעידים אריחי 

הצריחים. הטקס הפומבי הראשון שנערך בה היה ההכרזה 
 ,)San Isidro Labrador( על קדושתו של איזידֹור הפועל

הקדוש המגן של מדריד. מלחמות שוורים נערכו בכיכר 
עד 1878, בדרך כלל לכבוד חתונות או לידות מלכותיות; 

בני המלוכה נהגו לצפות בהן ממרפסות הבתים שמסביב, 
ולתוך הכיכר נדחסו עד 50,000 מפשוטי העם. הכיכר גם 

נודעה לשמצה כמרכז טקסי האֹוטֹו־ָדה־ֶפה שערכה בה 
האינקוויזיציה הספרדית, טקסים שבמהלכם הוכרז גזר דינם 
של הכופרים והוצאתם להורג: ההעלאה על המוקד והחניקה 

התנהלה בצד הצפוני של פלאסה מאיור, שעה שהצד 
הדרומי שימש לתלייה.

ֵריַאל קאָסה ֶדה ָלה ָּפנאֶדִרָיה
הצבעים הרכים של בתי־הדירות שמסביב, עם 237 מרפסות 

ברזל חשיל, עומדים בניגוד לציורי־הקיר הססגוניים של 
 )Real Casa de la Panadería( המאפייה המלכותית

מהמאה השבע־עשרה. ציורי־הקיר שתראו כאן היום הם 
מ־1992, פרי עבודתו של האמן קרלוס פרנקו, שבחר 

לצייר את סמלי המזלות וגם ֵאלים )כמו קיֶּבֶלה(, כתפאורת 
רקע מרשימה לכיכר. הלוט מעל ציורי־הקיר הוסר לכבוד 

ההכרזה על מדריד כבירת תרבות של אירופה בשנת 1992.

ֶפליֶּפה השלישי
בלב הכיכר ניצב פסל פרש של האיש שהורה לבנות 

את הכיכר: המלך ֶפליֶּפה השלישי. הפסל ניצב תחילה 
בקאָסה ֶדה קאמּפֹו )Casa de Campo(, והועבר לפלאסה 

מאיור ב־1848. מאז הוא הפך לנקודת מפגש פופולרית 
לָמדריֶלניֹוס, שלא הפגינו כבוד רב למלך כשקבעו להיפגש 

"מתחת לביצים של הסוס."

y קבלו טיפ
W   להיכרות עם ההיסטוריה

של הכיכר, שימו לב לגילופים 
על המושבים העגולים 
שמתחת לפנסי הרחוב.

W   ביום א' בבוקר, ממלאים את
הארקדות שמקיפות את הכיכר 
דוכנים של סוחרים במטבעות, 

בשטרות ובבולים עתיקים.

W   בדצמבר ובתחילת ינואר
משתלט על הכיכר השוק של 

חג המולד, ומוכרים כאן בעיקר 
קיטש עונתי.

W   הברים והמסעדות עם
שולחנות המשקיפים לכיכר 

גובים מחירים מופקעים ועדיף 
 לדלג עליהם.

 הפסקת אוכל
ממש מחוץ לפאה המערבית של 

הכיכר נמצא ֶמרקאדֹו ֶדה סן 
מיֶגל )עמ' 32(, המשלב 

אדריכלות מרשימה עם אחת 
החוויות הקולינריות המרתקות 

במדריד.

לאוכל מהיר נוסח מדריד, פנו 
לפינה הדרום־מזרחית של 

הכיכר והזמינו לחמנייה עם 
קלמרי מטוגנים )ּבֹוקאִדיֹו ֶדה 

 bocadillo de ,ָקָלמאֶרס
 Bar La Ideal-ב )calamares

)עמ' 34(.

קל מאוד להתאהב במדריד כשמטיילים בכיכר היפה 
)Plaza Mayor(, לבה של מדריד המלכותית ותפאורת 

רקע לרבים מהאירועים החשובים ביותר בתולדות העיר. 
האנרגיה הבלתי־נלאית של מדריד זורמת כאן על מרצפות 
האבן ומתחת למבנים המרשימים בצבע אוקר, המעוטרים 

במרפסות ברזל חשיל, בציורי־קיר ובצריחים נישאים. 
השילוב הזה בין התנועה התמידית של החיים בעיר לבין 

ההדר המלכותי הנצחי טיפוסי למדריד.

D6 ,28 '1 מפה עמ
פלאסה מאיור
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פלאסה מאיור
עיקר האתרים

פלאסה מאיור24 פלאסה מאיור ומדריד המלכותית  25
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)עמ' 56( היפהפה מ־1905, 
שנבנה בתכנון צרפתי.

4 פלאסה ֶדה ָלה 
סיֶּבֶלס

כיכר התנועה המרשימה 
ביותר במדריד היא חגיגה 
נוספת של אדריכלות ֶּבל 

ֶאּפֹוק מתחילת המאה 
הקודמת. לצד ּפאלאסיֹו 

ֶדה קֹומּוניָקסיֹוֶנס )1917( 
תוחמים את הכיכר גם 

ּפאלאסיֹו ֶדה לינֶארס 
 ,)Palacio de Linares(
ּפאלאסיֹו ּבּוֶאָנוויסָטה 

 )Palacio Buenavista(
 Banco( ובנקו ֶדה ֶאסּפאנָיה

.)1891 ;de España

5 מוזיאון הּפראדֹו
המוזיאון )עמ' 66( הוא 

יצירת מופת אדריכלית בפני 
עצמה. את האגף המערבי 

תכנן חואן ֶדה ִוָינּוֶאָבה, 
דמות בולטת בתרבות 

הספרדית במאה השמונה־
עשרה, ואדריכל שהותיר את 

חותמו ברחבי הבירה )ראו 
לדוגמה, פלאסה מאיור(.

6 ָקאיָשה פורום
המוזיאון )עמ' 83( שלאורך 

ּפאֶסאֹו ֶדל ּפראדֹו הוא 
אחת הדוגמאות המרשימות 

של אדריכלות בת־זמננו 
במדריד. הגן האנכי, 
היעדרם לכאורה של 

עמודי תמיכה והגג מברזל 
חשיל הם מרכיבים שאין 
דוגמתם באף מקום אחר.

7 ָאנטיגּוָאה 
ֶאסטאסיֹון ֶדה 

ָאטֹוָצ'ה
האגף הצפון־מערבי של 
 Antigua( תחנת הרכבת

Estación de Atocha( עבר 
שיפוצים נרחבים ב־1992. 

מבנה הברזל והזכוכית 
מהמאה התשע־עשרה נשמר 

היטב, וחלל הפנים הוסב 
לגן טרופי שטוף־אור. החלל 

חדשני מאוד, ובכל זאת 
מהדהד בו פארן של תחנות 

הרכבת הגדולות באירופה.

2 המסלול
למדריד אין מגדל אייפל, וגם לא קולוסיאום או ָסגראָדה 

פאמילָיה, ועם זאת היא יכולה להתחרות בפאריז, ברומא או 
בברצלונה בזכות המגוון הרחב של מוקדי־עניין. המסלול 
שלפניכם כולל את הפנינים המובחרות של הבירה, מלב 

מדריד העתיקה ועד לאדריכלות הספרדית במאות ה־19-20. 
למדריד העתיקה סגנון משלה, ואילו את ּפאֶסאֹו ֶדה ּפראדֹו, 

מהשדרות היפות ביותר באירופה, מעטרת האדריכלות 
הבומבסטית — ולעתים גם חיננית — של המאה הקודמת.

Ópera m ;נקודת מוצא פלאסה ֶדה ָלה ִוָיה

 Atocha m נקודת סיום ָאנטיגּוָאה ֶאסטאסיֹון ֶדה ָאטֹוָצ'ה
Renfe

אורך המסלול חמישה ק"מ; זמן שעתיים עד שלוש

5 הפסקת אוכל
www. ;91-330-24-00 % ;A3 ,82 'מפה: עמ( Estado Puro

Plaza de Neptuno 4 ;tapasenestadopuro.com; טאפאס: €5-16, 
עיקריות: h ;€13-22 ב'-שבת מ־11:00-0:30, א' 12:00-16:00; 

.)Atocha ,Banco de España m

1 פלאסה 
ֶדה ָלה ִוָיה

הכיכר הקומפקטית )עמ' 
30( מוקפת במקבץ נאה 

של מבנים מהמאה השבע־
עשרה. השימוש בלֵבנים 

ואריחי הצריחונים הם שני 
המרכיבים הבולטים ביותר 

של הבארוק המדרידאי 
.)barroco madrileño(

2 פלאסה ֶדה 
ֶאסּפאנָיה

מצדה המזרחי של הכיכר 
 )Plaza de España(

מתנשאמ ֶאדיפיסיֹו ֶדה 
 Edificio de( ֶאסּפאנָיה
España(, שצמח מנבכי 
דמיונו הטוטליטרי של 

פרנקו וידוע במונומנטליזם 
הסובייטי הסגפני שלו. 
מצפון לכאן ניצב טֹוֶרה 

 Torre de( ֶדה מדריד
Madrid(, מבנה בגובה 

35 קומות וציון דרך בולט 
בקו הרקיע של העיר.

3 גראן ִוָיה
 Gran( לאורך הרחוב

Vía( חזיתות ֶּבל ֵאּפֹוק 
מרשימות, ובולטים בו 
מבנים נאים כמו מלון 

הדירות הראשון של מדריד, 
ה-Carrión; בית ֶטֶלפֹוניָקה 

)Telefónica( הגבוה 
משנות העשרים של המאה 
הקודמת, שחורר בקליעים 

במלחמת האזרחים; וגם 
ֶאדיפיסיֹו מטרופוליס 
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)cercanías( של חברת 
 Renfe הרכבות הארצית

www.renfe.es/cercanias/(
madrid( מגיעות למקומות 
מחוץ לעיר שרשת המטרו 

אינה מגיעה אליהם.

כרטיס עולה €1.70-8.70,   §
לפי מרחק הנסיעה.

מונית
y קבלו טיפ נסיעה קצרה 
בעיר מחוץ לשעות העומס.

הנסיעה במונית אינה   §
יקרה, והתעריפים מוצגים על 

החלונות במושב האחורי. 
הנסיעה מפלאסה ֶדל סֹול 

למוזיאון הּפראדֹו תעלה 
בסביבות €5.

הזמינו מונית בתחנות   §
91-371-21- %( Tele-Taxi

 )www.tele-taxi.es ;31
 Radio-Teléfono Taxi-ו
www. ;91-547-82-00 %(
 .)radiotelefono-taxi.com

אפשר לעצור מונית ברחוב.

שימושון

שעות פתיחה
בנקים בימים ב'-ו'   §

בשעות 8:30-14:00; סניפים 
מסוימים פתוחים גם ביום ה' 

בשעות 16:00-19:00.

הדואר המרכזי בימים   §
ב'-ו' בשעות 8:30-21:30, 

שבת עד 14:00.

מסעדות צהריים   §
13:00-16:00, ערב 

מ־20:30-0:30.

חנויות 10:00-14:00   §
ו־16:30-19:30 או 

.17:00-20:00

כרטיסי הנחה
כרטיס סטודנט בינלאומי   §

יעניק לכם הנחה בשיעור של 
עד 50 אחוז במוקדי־עניין 

רבים.

מטיילים מגיל 65 זכאים   §
להנחה באתרים מסוימים, 

אף כי הנחות רבות תקפות 
רק לאזרחי האיחוד האירופי 

או לתושבי ספרד.

אם בכוונתכם לבקר   §
באתרים רבים ולנסוע הרבה 
בתחבורה הציבורית, מומלץ 
לשקול קניית מדריד קארד 
91-360- % ;Madrid Card(

www.madridcard. ;47-72
com; שלושה ימים/יומיים/יום: 

€47/60/67/77 למבוגר, 
€34/42/44/47 לילד בגיל 

6-12(. הכרטיס מקנה כניסה 
חופשית ל־40 מוזיאונים ויותר 

במדריד ובאזור.

אם תרצו לבקר במוזיאון   §
הּפראדֹו, במוזיאון ַתייֶסן־

ּבֹורֶנמיָסה ובמרכז המלכה 
סופיה לאמנות, הכרטיס 

 Paseo del Arte המשולב
)€25.60( יעניק לכם כניסה 

לשלושתם; אם תקנו 
כרטיסים בנפרד, 

תשלמו €32.

חשמל

220V/230V/50Hz

במקרה חירום
שירותי הסיוע לתיירים   §

 Servicio de Atención( זרים
 ;al Turista Extranjero

91-548- ,91-548-80-08 %
www.esmadrid.com/ ;85-37
 ;informacion-turistica/sate
 h ;Calle de Leganitos 19
 Plaza de m ;9:00-0:30מ־

 )Santo Domingo ,España
שוטרי היחידה יסייעו לכם 

ליצור קשר עם השגרירות או 
עם בני משפחתכם, וכן 

לבטל כרטיס אשראי במקרה 
של אובדן או של גניבה.

אמבולנס )% 061(  §

מספר החירום של   §
האיחוד האירופי )% 112(

ָאנטיגּוָאה ֶאסטאסיֹון 
ֶדה ָאטֹוָצ'ה

מטרו )€1.50/12.20 עשר   §
נסיעות/כיוון אחד; 6:00-1:30; 

קו 1( מתחנת הרכבת 
 10-15( Sol ָאטֹוָצ'ה לתחנת

דקות(, משם תוכלו להמשיך 
לכל מקום אחר בקווים 2 ו־3. 

קנו כרטיסים במכונות 
הכרטוס שבתחנת הרכבת.

מונית הנסיעה למרכז   §
העיר )כ־10 דקות, תלוי 

בתנועה( עולה €5-7.50, ועוד 
€3 לנסיעה מתחנת הרכבת.

 ֶאסטאסיֹון 
ֶדה ָצ'מארטין

מטרו )€1.50/12.20 עשר   §
נסיעות/כיוון אחד; 6:00-1:00; 

קו 1 ו־10( מתחנת הרכבת 
 15-20( Sol ָאטֹוָצ'ה לתחנת

דקות(, משם תוכלו להמשיך 
לכל מקום אחר בקווים 2 ו־3. 

קנו כרטיסים במכונות 
הכרטוס שבתחנת הרכבת.

מונית הנסיעה למרכז   §
העיר )כ־15 דקות, תלוי 

בתנועה( עולה בסביבות €10, 
ועוד €3 לנסיעה מתחנת 

הרכבת.

y קבלו טיפ לדרך הנוחה   §
ביותר להגיע למלונכם, ראו 

עמ' 17.

תחבורה

מטרו
y קבלו טיפ המטרו של 

מדריד הוא הבחירה הטובה 
ביותר ברוב המקרים, בזכות 

רשת ענפה של קווים ותחנות 
שמכסה את כל העיר.

§   Metro de Madrid
 )www.metromadrid.es(

כוללת רשת של 12 קווים 
המסומנים בצבעים נפרדים.

כרטיס לנסיעה בודדת   §
)לא משנה כמה פעמים 

תחליפו קווים( עולה €1.50, 

ואפשר לקנותו בכל תחנות 
המטרו ובדוכני העיתונים, אך 
מומלץ לקנות כרטיסייה של 

עשר נסיעות ב־€12.20.

רכבות המטרו נוסעות   §
בשעות 6:05-1:30.

אוטובוס
y קבלו טיפ נסיעה לילית 

כשהמטרו סגור, למי 
שמתקשים להתמודד עם 

המדרגות במטרו )למשל, הורים 
עם עגלת תינוקות או נכים 

בכיסא גלגלים(, וכן כדי לראות 
קצת את מדריד תוך כדי נסיעה.

§  www.( EMT אוטובוסי
emtmadrid.es( נוסעים ברוב 

הקווים העירוניים בשעות 
.6:30-23:30

26 קווי הלילה של העיר   §
 ;búhos( נקראים ּבּואֹוס

'ינשופים'(, ויוצאים בשעות 
5:30-23:45 מפלאסה ֶדה ָלה 

סיֶּבֶלס.

מחירי הנסיעה ביום   §
ובלילה זהים: €1.50 לנסיעה 

בודדת, €12.20 לכרטיסיית 
Metrobús של עשר נסיעות. 

כרטיסים לנסיעה בודדת 
אפשר לקנות מהנהג.

ֶסרָקניֶאס
y קבלו טיפ נסיעה לֶאל 

ֶאסקֹוריָאל, או לקפיצה מהירה 
מצפון לדרום בין תחנות 

הרכבת ָצ'מארטין וָאטֹוָצ'ה 
 Nuevos-כולל תחנות ב(

.)Sol-ו Ministerios
רכבות הפרוורים   §

כרטיסים וכרטיסים חופשיים
כרטיסיית Metrobús של עשר נסיעות תחסוך לכם זמן 

וכסף, ואפשר לקנותה במכונות הכרטוס בכל תחנות 
ֶאס־ )המטרו, וכן ברוב דוכני העיתונים וחנויות הטבק 

טאנקֹוס, estancos(. הכרטיסייה )€12.20( תקפה 
לנסיעות במטרו ובאוטובוסי EMT. אפשרות נוספת היא 

 Abono Transporte לקנות כרטיס חופשי שנקרא
Turístico )€8.40/14.20/35.40 לשבוע/ליומיים/ליום 

אחד(.
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פלאסה מאיור ומדריד
המלכותית (עמ' 22)

מדריד העתיקה, עם המבנים
המרשימים ביותר מימי

הביניים וגם כמה מהמסעדות
ומהחנויות הטובות בעיר.

E מוקדי עניין עיקריים
פלאסה מאיור
ּפאלאסיֹו ֵריָאל

ֶאל ֶרטירֹו והמוזיאונים
לאמנות (עמ' 64)

שדרת הזהב של ספרד
והפארק היפה בעיר.

E מוקדי עניין עיקריים
מוזיאון הפראדו

מרכז המלכה סופיה
לאמנות

מוזיאון ַתייֶסן־ּבֹורנֶמיָסה
ּפארֶקה ֶדל ּבּוֶאן ֶרטירו

סלמנקה (עמ' 84)

הרובע היוקרתי והשקט
ביותר בעיר, עם בוטיקים

יוקרתיים, ברי טאפאס
מסוגננים ומיטב מעדניות

העיר.

E מוקד־עניין עיקרי
מוזיאון לָסארֹו גָלדיַאנו

מצדיק נסיעה

E מוקדי עניין עיקריים
פלאסה ֶדה טֹורֹוס ומוזיאון השוורים

ֶארמיָטה ֶדה סן אנטוניו ֶדה לָה פלורידה
סן לורנסו ֶדה ֶאל ֶאסקֹוריָאל

ָמלָסאניָה וצ'ּוֶאָקה
(עמ' 100)

רטרו ברובע ָמלָָסניה וצ'ּוֶאָקה
התוסס. אין כאן מוקדי־עניין
רבים, אך יש הרבה מסעדות

וחיי־לילה ערים.

לה לטינה ולָבאּפיֶיס
(עמ' 38)

מדריד העתיקה מתעוררת
לחיים. באזור שוכנים כמה

מברי הטאפאס הטובים
בספרד, וכאן מתקיים מדי יום

א' בבוקר שוק הפשפשים
המפורסם ֶאל ראסטרֹו.

סול, סנטה אנה
ואּוֶארטאס (עמ' 50)

לבה הפועם של העיר. כאן
מרוכזים חיי־הלילה, מועדוני

המוסיקה, הברים והמסעדות,
לצד כמה מהרחובות היפים

ביותר במדריד.

ֶארמיָטה ֶדה
סן אנטוניו ֶדה
לָה פלורידה

ּפאלאסיֹו
ֵריָאל

מוזיאון
לָסארֹו גָלדיַאנֹו

פלאסה ֶדה טֹורֹוס
ומוזיאון השוורים

פלאסה
מאיֹור ּפארֶקה ֶדל

ּבּוֶאן ֶרטירֹו

מוזיאון
הפראדו

מרכז המלכה
סופיה לאמנות

מוזיאון
ַתייֶסן־ּבֹורנֶמיָסה

ֶארמיָטה ֶדה
סן אנטוניו ֶדה
לָה פלורידה
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סופיה לאמנות
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פלאסה מאיור ומדריד
המלכותית (עמ' 22)

מדריד העתיקה, עם המבנים
המרשימים ביותר מימי

הביניים וגם כמה מהמסעדות
ומהחנויות הטובות בעיר.

E מוקדי עניין עיקריים
פלאסה מאיור
ּפאלאסיֹו ֵריָאל

ֶאל ֶרטירֹו והמוזיאונים
לאמנות (עמ' 64)

שדרת הזהב של ספרד
והפארק היפה בעיר.

E מוקדי עניין עיקריים
מוזיאון הפראדו

מרכז המלכה סופיה
לאמנות

מוזיאון ַתייֶסן־ּבֹורנֶמיָסה
ּפארֶקה ֶדל ּבּוֶאן ֶרטירו

סלמנקה (עמ' 84)

הרובע היוקרתי והשקט
ביותר בעיר, עם בוטיקים

יוקרתיים, ברי טאפאס
מסוגננים ומיטב מעדניות

העיר.

E מוקד־עניין עיקרי
מוזיאון לָסארֹו גָלדיַאנו

מצדיק נסיעה

E מוקדי עניין עיקריים
פלאסה ֶדה טֹורֹוס ומוזיאון השוורים

ֶארמיָטה ֶדה סן אנטוניו ֶדה לָה פלורידה
סן לורנסו ֶדה ֶאל ֶאסקֹוריָאל

ָמלָסאניָה וצ'ּוֶאָקה
(עמ' 100)

רטרו ברובע ָמלָָסניה וצ'ּוֶאָקה
התוסס. אין כאן מוקדי־עניין
רבים, אך יש הרבה מסעדות

וחיי־לילה ערים.

לה לטינה ולָבאּפיֶיס
(עמ' 38)

מדריד העתיקה מתעוררת
לחיים. באזור שוכנים כמה

מברי הטאפאס הטובים
בספרד, וכאן מתקיים מדי יום

א' בבוקר שוק הפשפשים
המפורסם ֶאל ראסטרֹו.

סול, סנטה אנה
ואּוֶארטאס (עמ' 50)

לבה הפועם של העיר. כאן
מרוכזים חיי־הלילה, מועדוני

המוסיקה, הברים והמסעדות,
לצד כמה מהרחובות היפים

ביותר במדריד.

ֶארמיָטה ֶדה
סן אנטוניו ֶדה
לָה פלורידה

ּפאלאסיֹו
ֵריָאל

מוזיאון
לָסארֹו גָלדיַאנֹו

פלאסה ֶדה טֹורֹוס
ומוזיאון השוורים

פלאסה
מאיֹור ּפארֶקה ֶדל

ּבּוֶאן ֶרטירֹו

מוזיאון
הפראדו

מרכז המלכה
סופיה לאמנות

מוזיאון
ַתייֶסן־ּבֹורנֶמיָסה

ֶארמיָטה ֶדה
סן אנטוניו ֶדה
לָה פלורידה

ּפאלאסיֹו
ֵריָאל

מוזיאון
לָסארֹו גָלדיַאנֹו

פלאסה ֶדה טֹורֹוס
ומוזיאון השוורים

פלאסה
מאיֹור ּפארֶקה ֶדל

ּבּוֶאן ֶרטירֹו

מוזיאון
הפראדו

מרכז המלכה
סופיה לאמנות

מוזיאון
ַתייֶסן־ּבֹורנֶמיָסה

מדריד
חלוקה לאזורים
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2 שעת הֶוורמּוט
יום א'. השעה 13:00. בר סואן בקאֶייה ֶדה ָלה 
קאָבה ּבאָחה. ברוכים הבאים לשעת הֶוורמּוט 
 ,)la hora del vermut ,ָלה אֹוָרה דֶל ֶורמּוט(
מסורת מקומית רבת־שנים, והזדמנות לבני 
משפחה וחברים ליהנות מאפריטיף אחרי 

הביקור בֶאל ראסטרֹו. המסורת הזו מושרשת 
היטב בתרבות המדרידאית, ורוב הברים 

המשרתים אותה נמצאים בקאֶייה ֶדה ָלה קאָבה 
ּבאָחה או ברחובות שמסביב.

3 בילוי בבר
לכל מקומי יש את הבר האהוב שבו הוא 

 pincho de( נוהג להזמין ּפינצ'ֹו ֶדה טֹורִטָיה
tortilla; טאָּפה של אומלט תפוחי־האדמה 

 .)tortilla de patatas ,טֹורִטָיה ֶדה ָּפטאטאס
אך גם מבקרי מסעדות וגם הלקוחות 

הממוצעים נוהרים במספרים גדלים והולכים 
 Txirimiri דווקא לבר הטאפאס הבאסקי

 ;91-364-11-96 % ;C3 ,42 'מפה עמ(
 Calle del Humilladero ;www.txirimiri.es

6; טאפאס: מ־h ;€4 ב'-שבת 12:00-16:30 
 .)La Latina m ;'ומ־20:30-0:00, סגור אוג

הטֹורִטָיה לחה, נימוחה וטעימה מאין כמותה. 
אי־אפשר להסתפק רק באחת.

4 ועוד טאפאס
 Calle ;91-365-42-52 %( Almendro 13

 h ;€7-15 :עיקריות ;del Almendro 13
א'-ה' 13:00-16:00 ומ־19:30-0:00, ו' ושבת 
 )La Latina m ;20:00-1:0013:00-17:00 ו־
הוא בר פופולרי מאוד, המתמחה בטאפאס 

מסורתיים בדגש על איכות ולא הגשה 
מצועצעת. בתפריט מככבים מיני בשר 

מעודנים, גבינות, אומלטים ועוד, אך הכוכב 

 ;huevos rotos( האמיתי הוא אּוֶאבֹוס רֹוטֹוס
מילולית: ביצים שבורות(, מנה שמוגשת עם 
שינקן )חאמֹון, jamón( ופרוסות דקות של 

תפוחי־אדמה.

5 ארוחה נינוחה
www. ;91-365-08-04 %( Casa Lucas-ב

 ;Calle de la Cava Baja 30 ;casalucas.es
ראסיֹון/טאפאס: h ;€5/12 ה'-ג' 13:00-15:30 

 La m ;13:00-15:30 'ומ־20:00-0:00, ד
Latina( לוקחים מנות טאפאס מסורתיות 
ומוסיפים להן נגיעות של חדשנות. תוכלו 

להזמין מגוון רחב של טאפאס קרים וחמים, 
 .)raciones ,וגם מנות גדולות יותר )ראסיֹוֶנס
השף היצירתי רוקח תפריט המשתנה תדיר, 

ורשימת היינות מוקפדת במיוחד.

6 פלאסה ֶדה סן אנדרס
כשמחצית מתושבי מדריד ממשיכה הלאה, אם 
כדי לחזור הביתה ואם כדי לטייל בּפארֶקה ֶדל 

ּבּוֶאן ֶרטירֹו, המחצית השנייה נשארת לבלות 
בכיכר הזו )Plaza de San Andrés(, על 

רקע ציור־הקיר העצום שלה והכנסייה היפה 
ברקע. וכשהשמש נוטה לשקוע והאור מתרכך, 
נשמעת הלמות תופים וכולם מתחילים לרקוד.

7 בילוי נינוח
יכולנו לדבר שעות על בר־הקפה הוותיק 

 ;www.delic.es ;91-364-54-50 %( Delic
h ;Costanilla de San Andrés 14 א' וג'-ה' 

 La m ;11:00-2:30 11:00-2:00, ו' ושבת
Latina(, אבל אפשר לסכם זאת כך: לשתות 
מֹוחיטֹו מצוין )€8( או שלושה, בערבי הקיץ 

החמים, ליד שולחן הפונה לכיכר מהיפות 
ביותר במדריד, הוא אחד התענוגות הגדולים 

שמזמנים החיים. הנאה צרופה.

אין במדריד מסורות ותיקות יותר 
מהביקור של יום א' בשוק הפשפשים 

הגדול ביותר באירופה. אבל ֶאל ראסטרֹו 
הוא הרבה יותר משוק, והביקור בו הוא 

גם הקדמה לאחר צהריים של לגימת 
ֶורמּוט ואכילת טאפאס בברים של לה 
לטינה. הצטרפו אל המקומיים, ותענו 

על אחד הקריטריונים החשובים ביותר 
כדי להיחשב ָמדריֶלניֹו.

1 השוק
 Calle de la-קל מאוד להעביר בוקר שלם ב
Ribera de los Curtidores, הרחוב שמארח 

בכל יום א' את שוק ֶאל ראסטרֹו )h א' 
La Latina m ;8:00-15:00(. הדוכנים עמוסים 
בגדים זולים, תקליטי פלמנקו ישנים, תמונות 

של מדריד העתיקה, זיופי ארנקי מעצבים, 
חולצות טריקו מדליקות וכלים לבית. על 

כל עשרה קשקושים חסרי־ערך תגלו פנינה 
אמיתית אחת )יצירת מופת אבודה, מכונת 

.)...Underwood כתיבה מתוצרת

שוק יום א' בֶאל ראסטרֹו
אצל המקומיים
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מימין: מוזיאון הּפראדֹו )עמ' 66(; 
למעלה: סן לֹוֶרנסֹו ֶדה ֶאל ֶאסקֹוריָאל )עמ' 119(

מיטב האמנות 
בת־זמננו

מרכז המלכה סופיה לאמנות 
את ההצגה גונבים גרניקה של 
פיקאסו ומתווי ההכנה ליצירת 
המופת, אך במרכז מוצגות גם 
יצירות של סלבדור דאלי, ז'ֹואן 

מירֹו ואמנים בולטים אחרים 
בספרד של המאה הקודמת 

)עמ' 72(.

ָקאיָשה פורום אדריכלות 
אוונגרדית המספק תפאורת 

רקע מרשימה לתערוכות 
מתחלפות מכל הסוגים — 

כולל צילום, ציור ומיצבי 
אמנות )עמ' 83(.

המיטב מהשאר
מוזיאון ַתייֶסן־ּבֹורֶנמיָסה אוסף 

פרטי ובו השמות הגדולים 
ביותר באמנות, מימי־הביניים 

ועד פולוק ורותקו )עמ' 76(.

מוזיאון סֹורֹוָיה אמן מוואלנסיה 
שציוריו )וביתו לשעבר( 

מבטאים את תמצית הים־
תיכוניות )עמ' 117(.

מוזיאון ָלסארֹו ָגלדיַאנֹו אוסף 
פרטי מצוין בבית־פאר נאה 
בסלמנקה, ובו יצירות מאת 

גֹוָיה וֶאל גֶרקֹו )עמ' 86(.

סן לֹוֶרנסֹו ֶדה ֶאל ֶאסקֹוריָאל 
ֶאל גֶרקֹו ועוד שורה של אמנים 

מוכרים פחות מוצגים כאן 
בגלריה שתורמת לקסמו הרב 
של מתחם הארמון-מנזר הזה 

)עמ' 119(.

מדריד היא מבירות האמנות החשובות באירופה. העיר 
מתפארת במקבץ מופלא של מוזיאונים לאמנות — 

מורשת אדירה שהותירו אחריהם מלכי ספרד, שאהבו 
להאדיר את עצמם ושכרו לשם כך את גדולי הציירים 

של אותם ימים וצברו אוספים שאין כמותם של יצירות 
מופת מכל רחבי העולם.

מייל הזהב

יש מעט מאוד רחובות בעולם שמתגאים במורשת 
אמנותית מפוארת כמו ּפאֶסאֹו ֶדל ּפראדֹו. לאורכו ניצבים 

שלושה מהמוזיאונים החשובים ביותר בעולם, הידועים 
במדריד בקיצור בשם ּפראדֹו, תייֶסן והמלכה סופיה. 

במשולב יוצרים השלושה קטלוג מופלא בהיקפו ובעושרו 
של כמה דורות של גדולי האמנים הספרדיים — מגֹוָיה 

ועד פיקאסו — ושל כל אמן אירופי חשוב אחר.

מעבר לּפאֶסאֹו ֶדל ּפראדֹו

במרוץ לראות את שלושת המוזיאונים הגדולים ביותר, 
מחמיצים מטיילים רבים גלריות נוספות, שהיו תופסות 
מקום בולט בכל עיר אחרת. עם אלו ניתן למנות מספר 

אתרים שבהם מוצגות יצירות של גֹוָיה במיקומן המקורי, 
בית־ספר לאמנות שלמדו בו גדולי האמנים הספרדיים 
וגלריה המוקדשת כל כולה לחֹואין סֹורֹוָיה, צייר דגול 

בארצו, אך אלמוני כמעט מחוצה לה. ומהּפראדֹו והמלכה 
סופיה עד לָקאיָשה פורום ולמוזיאון סֹורֹוָיה, גם המבנים 

עצמם הם מאוצרות האדריכלות המרשימים ביותר במדריד.

מיטב האמנים 
הספרדיים

מוזיאון הּפראדֹו בואו בשביל 
ֶולאסֶקס וגֹוָיה, אך האריכו את 

הביקור כדי להתרשם גם 
משאר האוצרות מאמנות 

אירופה. המוזיאון הוא מתחרה 
ראוי ללובר — כן, עד כדי כך 

)עמ' 66(.

האקדמיה המלכותית 
לאמנויות היפות סן פרננדו 

פיקאסו ודאלי למדו כאן, 
ובמקום מוצגות יצירות של 

גֹוָיה, פיאקסו, ֶולאסֶקס 
וסּורָּבראן )עמ' 55(.

ֶארמיָטה ֶדה סן אנטוניו ֶדה ָלה 
פלורידה פרסקאות ייחודיים 
שצייר גֹוָיה ב־1798 מוצגים 

היום במיקומם הראשון — 
בכנסייה קטנה וצנועה שהיא 

אחד ממוקדי־העניין המוערכים 
פחות במדריד )עמ' 114(.

אמנות
המיטב
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 מצדיק 
נסיעה

מצפון־מערב לפלאסה 
ֶדה ֶאסּפאנָיה נמצא 

 Museo( מוזיאון ֶסראלּבֹו
91-547- % ;de Cerralbo

en.museocerralbo. ;36-46
 Calle de Ventura ;mcu.es
Rodríguez 17; חופשית/€3 

הנחה/מבוגר, הכניסה 
חופשית ביום א', שבת 

14:00-15:00, ה' 17:00-20:00; 
h ג', ד' ו' ושבת 9:30-15:00, 
ה' 9:30-15:00 ו־17:00-20:00, 
 Ventura m ;10:00-15:00 'א

Rodríguez(, בית־אחוזה 
ובו תצוגה עמוסה 

ואקלקטית — מאמנות 
אסיאתית, עבור 

בציורים דתיים וכלה 
בשעונים. כאן ושם 

יש גם יצירות מופת 
של סּורָּבראן, ריֶּבָרה, 

ואן דייק וֶאל גֶרקֹו.

134 המיטב  אמנות 135

מספרי טלפון שימושיים
מודיעין בינלאומי   §

)11825 %(
מרכזייה בינלאומית   §

וגוביינה למדינות אירופה 
)% 1008(; לשאר מדינות 

העולם )% 1005(

בתי־שימוש
אין כמעט שירותים ציבוריים 

במדריד, וגם לא נהוג להיכנס 
לבר או לבית־קפה רק 

כדי להשתמש בשירותים; 
ייתכן שתצטרכו להזמין 

לפחות ספל אספרסו.

לשכות מידע לתיירים
לשכת המידע העירונית   §

לתיירים )מפה עמ' 28; 
www. ;91-454-44-10 ,010 %
 Plaza Mayor ;esmadrid.com

 )Sol m ;9:30-20:30 h ;27
לשכת המידע של עיריית 

מדריד מומלצת מאוד.
לשכת המידע לתיירים   §

www.( בפלאסה ֶדה קֹולֹון
 Plaza de ;esmadrid.com
 ;9:30-20:30 h ;Colón 1

Colón m( לשכת מידע קטנה 
יותר, הנגישה באמצעות 

המעבר התת־קרקעי שב-
 Paseo פינת Calle de Goya

.de la Castellana
לשכת המידע לתיירים   §

בפלאסה ֶדה ָלה סיֶּבֶלס 
 Plaza ;www.esmadrid.com(

 ;9:30-20:30 h ;de la Cibeles
)Banco de España m

לשכת המידע לתיירים   §

www.( ֶסנטרֹו־ֶסנטרֹו
 Plaza de la ;esmadrid.com

h ;Cibeles 1 ג'-א' 
 Banco de m ;10:00-20:00

)España
לשכת המידע לתיירים   §

www.( ּפאֶסאֹו ֶדל ָארֶטה
 Calle de ;esmadrid.com

 Plaza del פינת Santa Isabel
 ;Emperador Carlos V

)Atocha m ;9:30-20:30 h
לשכת המידע לתיירים   §

בנמל־התעופה ָּבָרחאס מסוף 
www.esmadrid.com( 2; בין 

)9:00-20:00 h ;6אולם 5 ל־
לשכת המידע לתיירים   §

בנמל־התעופה ָּבָרחאס מסוף 
www.esmadrid.com( 4; בין 
)9:00-20:00 h ;11אולם 10 ל־

מטיילים נכים
באתר האינטרנט של   §

לשכת המידע, היכנסו לעמוד 
www.( Accessible Madrid

esmadrid.com/en/
madridaccesible(, ותוכלו 

להוריד קובץ PDF של מדריך 
 Guia ,מצוין בן 421 עמודים

 ,de Turismo Accesible
באנגלית או בספרדית. 

המדריך כולל רשימה מקיפה 
של מוקדי־העניין ואמצעי 
התחבורה בעיר, הערכה 

מפורטת של מידת נגישותם, 
וכן רשימה של מסעדות 

נגישות.
למידע דומה על מלונות   §

ואכסניות, היכנסו לעמוד 
 Alojamientos Accesibles

והורידו את המדריך המצוין 
 Guia de Alojamiento

.Accesible
תוכנית הטיולים   §

המודרכים של לשכת המידע 
לתיירים כוללת טיולים 

מיוחדים לעיוורים, לחירשים 
ולנכים בכיסאות גלגלים, וכן 

למטיילים עם מוגבלות 
שכלית.

אשרה
אזרחי האיחוד האירופי,   §

וכן אזרחי מדינות החתומות 
על אמנת ֶשֶנֶגן, אינם זקוקים 

לאשרה )ויזה( כדי לבקר 
בספרד.

גם אזרחי ישראל,   §
אוסטרליה, קנדה, יפן, ניו 

זילנד וארה"ב אינם זקוקים 
לאשרה לשהות של עד 90 

יום בכל שישה חודשים.

מכבי־אש )ּבֹומֶּברֹוס,   §
)080 % ;Bomberos

משטרה )ּפֹוליִסָיה   §
 ;Policía Nacional ,נסיונאל

)091 %

כסף
מטבע אירו )€(  §
כספומטים לא חסרים   §

כספומטים ברחבי העיר; 
ברוב המקרים תשלמו עמלה 

על משיכת מזומנים בחו"ל.
מזומן בבנקים תקבלו את   §

שערי החליפין הטובים ביותר; 
הצטיידו בדרכון.

כרטיסי אשראי ברוב   §
המלונות, המסעדות והחנויות 

מכבדים כרטיסי אשראי; 
ייתכן שתידרשו להציג תעודה 

מזהה.
טיפים במסעדות נהוג   §

להשאיר עודף קטן, ובמוניות 
לעגל את החשבון כלפי 

מעלה.

חגים לאומיים
בחגים הבאים רוב החנויות 

סגורות, ומוקדי־עניין 
רבים פתוחים במתכונת 

מצומצמת בלבד:
ראש השנה החדשה 
)Año Nuevo( 1 בינו'

חג ההתגלות )Reyes( 6 בינו'
 Jueves( יום ה' הקדוש

Santo( מרץ/אפר'
 Viernes( יום ו' הקדוש

Santo( מרץ/אפר'
 Fiesta del( 1 במאי

Trabajo( 1 במאי
 Fiesta( יום חגה של מדריד

 de la Comunidad de
Madrid( 2 במאי

יום חגו של הקדוש איסידור 
 Fiestas de San( הפועל

Isidro Labrador( 15 במאי
 La( יום עליית מריה
Asunción( 15 באוג'

 Día de( יום חגה של ספרד
la Hispanidad( 12 באוק'
 Día de( יום כל הקדושים

Todos los Santos( 1 בנוב'
יום חגה של ָלה וירֶחן ֶדה ָלה 
 Día de la Virgen( ָאלמּוֶדָנה

de la Almudena( 9 בנוב'
 Día de la( יום החוקה
Constitución( 6 בדצ'

חג ההתעברות בלא 
 La Inmaculada( חטא

Concepción( 8 בדצ'
 )Navidad( חג המולד

25 בדצ'

בטיחות
יש כייסים במדריד, ותיירים 
הם טרף מובחר. עם זאת, 

עם מעט זהירות לא תתקלו 
בשום בעיה. בכל זאת, 

כדאי לפקוח עין כשנוסעים 
במטרו, כשמבקרים בשוק 

הפשפשים ֶאל ראסטרֹו 
בבוקר יום א', או כשמטיילים 

במוקדי־עניין בולטים 
)כמו מוזיאון הּפראדֹו(.

טלפון

טלפונים ניידים
מידע מעודכן על שימוש   §

בטלפונים ניידים בחו"ל ראו 
www.haolam.co.il/ באתר

 .info/cell
מספרי הטלפון הניידים   §

בספרד מכילים תשע ספרות 
ומתחילים ב־6.

כרטיס SIM מקומי עשוי   §
להיות שימושי מאוד. 
אפשרות נוספת היא 

להשתמש בשירותי נדידה.

קידומות
קידומת בינלאומית   §

)00 %(
הקידומת של ספרד   §

)34 %(

טיפים לחיסכון 
בכסף

שימו לב לשעות   §
הכניסה החופשית 

לאתרים )ראו עמ' 114(.
במסעדות, הזמינו   §

ארוחת צהריים מתפריט 
קבוע )ֶמנּו ֶדל ִדָיה, 

.)menú del día
קנו כרטיסים מוזלים   §

)ראו עמ' 149(.
קנו כרטיסייה של   §

עשר נסיעות להתניידות 
ברחבי העיר )ראו עמ' 

.)148

עשו 
ואל תעשו

ברכו אנשים לשלום   §
באֹוָלה, ּבּוֶאנֹוס דיָאס 
 ;buenos días ,Hola(
בוקר טוב(, או באֹוָלה, 

 ,Hola( ּבּוֶאנאס טארֶדס
buenas tardes; אחה"צ 

טובים(.
בנסיבות חברתיות,   §

נוהגים הספרדים לנשק 
זה את זה פעם אחת על 

כל לחי, אבל גברים 
עושים זאת רק אם הם 

חברים טובים.

150  שימושון 151

סקירה מהירה
המפתחות שיסייעו 

לכם להבין את 
העיר ולהחליט מה 
חשוב לדעתתרצו לעשות ואיך

 מידע חיוני 
לטיול מוצלח

חלוקה לאזורים
כדי שתדעו מה נמצא 

ואיפה

מדריך מדריד
האתרים והפעילויות 

המומלצים, שכונה 
עיקר האתריםאחר שכונה 

מצו את המרב 
מביקורכם בעיר

בפי המקומיים
הזדמנות להרגיש כמו 

תושבים ליום אחד

המיטב 
של מדריד

האתרים הטובים 
ביותר בעיר, 

ברשימות נוחות 
לתכנון טיולכם.

מסלולי הליכה
היכרות עם העיר ברגל

המיטב של מדריד
חוויות בלתי נשכחות

מידע שימושי
טיפים וטריקים 
לשיפור הטיול 

תחבורה
לנסוע כמו המקומיים

שימושון
כולל מידע על מקומות 

לינה

האתרים, המסעדות, הברים, החנויות 
והבילויים המומלצים שלנו:

  אתרים
  אוכל

  שתייה
  בילוי

  קניות

מספרים מקלים את מציאת האתרים 
במפות:

הסמלים הבאים יספקו לכם מידע חשוב 
על האתרים ועל בתי־העסק במדריך:

%  מספרי טלפון

h  שעות פתיחה

p  חניה

n  אסור לעשן

i  גישת אינטרנט

W  אינטרנט אלחוטי

v  מנות לצמחונים

E  תפריט באנגלית

c  מתאים לילדים

P  מתאים לחיות 
מחמד

g  אוטובוס

f  מעבורת

m  מטרו

j  רכבל

d  רכבת
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www. ;ממולאת בקצפת ומצופה קרמל
 51 rue ;בצרפתית בלבד ,stohrer.fr

2e ,Montorgueil; מנה: €11.50-14.90;
Étienne Marcel  m  ;7:30-20:30  h או 

.(Sentier

צרפתי €€€  L'Escargot
G4 ,56 'מפה עמ Y 21

שבלול ענק ומוזהב מקשט את חזיתו 
הירוקה של המוסד הפאריזאי הוותיק. כפי 
שניתן להבין מהשם, שבלולים מככבים גם 

בתפריט, לצד רגלי צפרדעים, סטייק 
שאטֹוּבריאן ברוטב ֵּבָארֶנז, אברים פנימיים 

ולובסטר המוגש בוער (פלאמֶּבה). עם 
אורחי העבר הידועים נמנו בין השאר 
הסופר מרסל ּפרּוסט וכוכבי הוליווד 

האמפרי בוגארט ולורן באקאל 
 38 rue ;01-42-36-33-51 x)

1er ,Montorgueil; תפריט: €80-150;
h א'-ו' לארוחת צהריים, מדי יום לארוחת 

.(Les Halles  m ;ערב

לשתות
בר  Harry's New York Bar

C2 ,56 'מפה עמ À 22
הבר היפהפה וספון־המהגוני העניק לעולם 

את הבלאדי מרי, כך לפחות מספרים; 
המשקה הידוע הוגש כאן לראשונה ב־1921, 

בעקבות המצאתו של מיץ העגבניות 
המשומר (כאן הומצא גם קוקטייל 'הלגונה 

הכחולה' ב־1960, אבל נסלח לכם אם לא 
ידעתם). במרתף ניתן להאזין לצלילי ג'אז 

 ;2e ,5 rue Daunou ;www.harrys-bar.fr)
 h א'-ה' 12:00-2:00, ו' ושבת עד 3:00, 

הפיאנו בר: ג'-ה' 22:00-2:00, ו' ושבת עד 
.(Opéra  m ;3:00

בר בר המינגוויי 

C2 ,56 'מפה עמ À 23

האגדה מספרת שהמינגוויי בכבודו 
ובעצמו השתתף במלחמת העולם השנייה 

בשחרורו של הבר ספון־העץ ומרופד העור 
(Bar Hemingway), כשהוא מנופף 

במכונת ירייה. כיום מקושט הבר הזה 
שבמלון ריץ בצילומים שצילם הסופר 

הנודע, ומגישים בו את המרטיני הכי טוב 
www.) בעיר. מומלץ לדפוק הופעה
 15 place ,מלון ריץ ;ritzparis.com

  ;18:30-2:00  h  ;1er ,Vendôme
.(Madeleine או Concorde m

בית־תה אנֶז'לינה 

C3 ,56 'מפה עמ À 24

בית־התה היפהפה (Angelina) מ־1903, 
מאחורי אכסדרת העמודים של רּו ֶדה 

ריבֹולי, מפורסם כל כך בשוקו החם והסמיך 
שמוגש בו (עם קערית של קצפת), עד 

www.) שבחוץ משתרכים תורים ארוכים
angelina-paris.fr, בצרפתית בלבד; 226 
h ;1er ,rue de Rivoli ב'-ו' 7:30-19:00, 

.(Tuileries  m ;8:30שבת וא'  מ־

בר יין  Verjus
E3 ,56 'מפה עמ À 25

הצמד שמנהל את בר היין החדש מגיש 
כאן אוכל מתוחכם, ועד שתגיעו לפאריז 
אמור לפתוח גם מסעדה סמוכה. מומלץ 

www.) לעקוב אחר ההתפתחויות
 47 rue de ;verjusparis.com

h ;1er ,Montpensier ב'-שבת 
.(Tuileries  m ;18:00-23:00

  63לשתות
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גראן ִוָיה )עמ' 124(
kasto80/Getty ImaGes ©
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 סקירה 
מהירה

ברוכים הבאים למדריד

אין עלי־אדמות עיר תוססת ומשכרת יותר ממדריד, שכל כולה רק מסר אחד 

פשוט: זה מקום שתושביו יודעים לחיות. אך למדריד יש עוד פנים רבות: 

מוזיאונים מפוארים, אדריכלות מרשימה, חיי־לילה שאין כדוגמתם, וגם 

ברי-טאפאס ומסעדות מהשורה הראשונה. ערים אחרות יכולות להתהדר רק 

בכמה מאלו. מדריד מתפארת בכל אלו ועוד.

7



מרכז המלכה סופיה 
לאמנות )עמ' 72(

הּפראדֹו מוקדש לכמה 
מהשמות הגדולים ביותר 

בעולם האמנות. מרכז המלכה 
סופיה מתמקד באמנות בת־
זמננו, כולל פיקאסו, דאלי 

ומירֹו. די בגרניקה מאת 
פיקאסו כדי להצדיק הביקור 

במוזיאון המצוין הזה.

מוזיאון ַתייֶסן־ּבֹורֶנמיָסה 
)עמ' 76(

הצלע השלישית במשולש 
המוזיאונים החשובים של 

מדריד, באוסף הפרטי המזמן 
מסע מרתק אל תולדות 

האמנות באירופה. אין כמעט 
אמן חשוב שמקומו נפקד 

במוזיאון הזה.

ּפארֶקה ֶדל ּבּוֶאן ֶרטירֹו 
)עמ' 80(

הפארק היפהפה והנרחב היה 
פעם מעוז בני המלוכה, והיום 
הוא אחד המקומות האהובים 
עלינו ביותר לפיקניק ולטיול 

נינוח בגן המוריק, בין מזרקות 
ופסלים ושלל מונומנטים 

מרשימים.

מוזיאון הּפראדֹו )עמ' 66(
המוזיאון הטוב בספרד משמש בית לאחד מאוספי האמנות החשובים והמרשימים ביותר 

באירופה — מֶולאסֶקס וגֹויה ועד רמברנדט, רובנס וּבֹוש. אם יש לכם זמן במדריד לבקר רק 
במוזיאון אחד, אל תוותרו על הּפראדֹו.
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פלאסה ֶדה טֹורֹוס 
ומוזיאון השוורים 

)עמ' 98(
ביתה הרוחני של מלחמת 

השוורים בספרד ובעולם מארח 
מדי שנה במאי-אוקטובר את 

הקֹוריָדה. שווה לבוא לכאן ולו 
בזכות האדריכלות המּורית, 
המוזיאון המרתק והסיורים 

המודרכים, שמזמנים הצצה אל 
אחת האהבות הגדולות של 

הספרדים.

מוזיאון ָלסארֹו ָגלדיַאנֹו 
)עמ' 86(

המבנה האלגנטי, מהיפים 
ביותר ברובע סלמנקה 

היוקרתי, משמש בית לאוסף 
אקלקטי במיוחד של חפצי־
אמנות, לצד יצירות אמנות 

מהשורה הראשונה.

סן לֹוֶרנסֹו ֶדה ֶאל 
ֶאסקֹוריָאל )עמ' 118(

על המדרונות הנמוכים 
והקרירים שמצפון־מערב 

למדריד חולש המיזם 
השאפתני הזה, ארמון־מנזר 
היאה למלכי ספרד. הביקור 
כאן הוא מטיולי היום היפים 

ביותר ממדריד.

פלאסה מאיור )עמ' 24(
הציורית בכיכרות, בעיר 

הידועה בכיכרותיה היפות 
— שילוב מרהיב בין אדריכלות 

מפוארת לבין עבר ייחודי 
ומיקום מרכזי בחיי היומיום 

הקדחתניים של מדריד.

ֶארמיָטה ֶדה סן 
אנטוניו ֶדה ָלה פלורידה 

)עמ' 114(
הכנסייה הזעירה היא סוד 

שמור ומרהיב, מחוץ למסלול 
התיירים השחוק של מדריד: 

ציורי־הקיר שלה מרהיבים 
היום בדיוק כביום בו צייר 

אותם גֹוָיה, לפני מאתיים שנה 
ויותר.

ּפאלאסיֹו ֵריַאל )עמ' 26(
ארמון המלוכה של מדריד הוא 
תפאורת רקע נפלאה למראות 

עירוניים מהמרהיבים בעיר, 
וחלל הפנים מספק הצצה 
מרתקת אל חיי הפאר של 
המלוכה הספרדית לאורך 

השנים.
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 שמות האתרים מודגשים
עמודי המפות בצבע אדום 

א
אגודת הסופרים 

 Sociedad והעורכים
 General de

 Autores y Editores
106

ֶאדיפיסיֹו גראסי 
56 Edificio Grassy

ֶאדיפיסיֹו מטרופוליס 
 Edificio Metrópolis

56

אדריכלות 121

 Huertas אּוֶארטאס
54 ,50�63

בידור 63�62  

ברים 60�59  

מוקדי־עניין עיקריים   
55�57

מסלולי טיול 51,   
52 ,52�53

מסעדות 59�57  

קניות 63  

תחבורה 51  

אּוֶארָטה ֶדה לֹוס 
 Huerta de פַרייֶלס

121 los Frailes

אוטובוס 148

אוכל 46, 31�128, ראו 
גם אינדקס אוכל 

ותחת שמות 
האזורים

אופנה 132, ראו גם 
אינדקס קניות

 Oriol אֹוריֹול ָּבלאֶגר
89 Balaguer

אזורי חיוג 150

איגֶלסָיה ֶדה סן אנדרס 
 Iglesia de San

44 Andrés

איגֶלסָיה ֶדה סן חיֶנס 
 Iglesia de San

31 Ginés

 El Retiro ֶאל ֶרטירֹו
82 ,64�83

ברים 83  

מוקדי־עניין עיקריים   
76�83 ,66�74 ,65

מסעדות 83  

תחבורה 65  

אלמודובר, פדרו 
 Almodóvar, Pedro

61

אמנות 71�67, 75, 
134�35

אמנות חזותית 71�67, 
134�35 ,75

ֶאסטאסיֹון ֶדה צ’אמֶּברי 
 Estación de

117 Chamberí

אצל המקומיים 13�12

)ה(אקדמיה 
המלכותית לאמנויות 

היפות סן פרננדו 
 Real Academia de

 Bellas Artes de
55 San Fernando

אקלים 146

ֶארמיָטה ֶדה סן 
אנטוניו ֶדה ָלה 

 Ermita de פלורידה
 San Antonio de la

114�15 Florida

אשרה 16, 151

אתרי אינטרנט 16, 
146�47

אתרי אינטרנט 
מועילים 47�146

ב
ּבאריֹו ֶדה לאס ֶלטראס 

 Barrio de las
56 Letras

ּבֹוקאִדיֹו ֶדה ָקָלמאֶרס 
 bocadillo de
34 calamares

בזיליקה ֶדה סן 
פרנסיסקו ֶאל 

 Basílica de גראנֶדה
 San Francisco El

44 Grande

בטיחות 150

ּביּבִליֹוֶטָקה נסיונאל 
ומוזיאון הספר 

 Biblioteca
 Nacional & Museo

92 del Libro

בידור, ראו גם אינדקס 
בילוי ותחת שמות 

האזורים

ברים 39�138, ראו גם 
אינדקס שתייה

ברים, ראו גם אינדקס 
שתייה ותחת שמות 

האזורים

בתי־קפה 131, ראו גם 
אינדקס אוכל

בתי־שימוש 151

ג
87 ,70 Goya גֹוָיה

גנים 136

75 Guernica ֶגרניָקה

ה
הומואים, מטיילים 143

היסטוריה 33, 109, 
121

ו
ויזה ראו אשרה

ח
חארדיֶנס ֶדה ָסּבאטיני 

 Jardines de
27 Sabatini

חגים 150

חגים לאומיים 150

חואן קרלוס הראשון 
33 Juan Carlos I

חמאם אל־אנדלּוס 
Hammam al-

56�57 Andalus

חשמל 16, 149

ט
טאפאס 46, 130

טולדו, חואן ָּבאּוטיסָטה 
 Toledo, Juan ֶדה

121 Bautista de

טיפים 16, 150

טלפון 16, 51�150

טלפונים ניידים 16, 
150

ֶטמּפלֹו ֶדה ֶדּבֹוד 
 Templo de Debod

115

י
ילדים, טיול עם 137

כ
כללי התנהגות 151

כסף 16, 149, 150

כספומטים 150

כרטיסי אשראי 150

ל
 Lavapiés ָלבאּפֶייס

42-43 ,38�49

בידור 49�48  

ברים 48  

מוקדי־עניין עיקריים   
44

מסלולי טיול 39,   
40 ,40�41

מסעדות 48�44  

קניות 49  

תחבורה 39  

 La Latina ָלה לאטיָנה
42-43 ,38�49

בידור 49�48  

ברים 48  

מוקדי־עניין עיקריים   
44

מסלולי טיול 39,   
40 ,40�41

מסעדות 48�44  

קניות 49  

תחבורה 39  

ָלה מֹוביָדה מדריֶלנָיה 
 la movida

109 madrileña

לסביות, מטיילות 143

לשכות מידע לתיירים 
151

מ
מגורים 47�146

)ה(מוזיאון הלאומי 
לארכיאולוגיה 

 Museo
 Arqueológico

92 Nacional

מוזיאון הּפראדֹו 
 Museo del Prado

68 ,66�71

)ה(מוזיאון הפתוח 
 Museo al Aire

92�93 Libre

מוזיאון השוורים 
 Museo Taurino

98�99

)ה(מוזיאון להיסטוריה 
 Museo de Historia

106

מוזיאון ָלסארֹו ָגלדיַאנֹו 
 Museo Lázaro

86�87 Galdiano

 Museo מוזיאון סֹורֹוָיה
117 Sorolla

מוזיאון סן איסידרֹו 
 Museo de San

44 Isidro

מוזיאון ֶסראלּבֹו 
 Museo de

135 Cerralbo

מוזיאון תיֶסן־
 Museo ּבֹורֶנמיָסה

Thyssen-
 ,76�79 Bornemisza

78

מונית 49�148

מועדונים 142, ראו גם 
אינדקס שתייה

מופעי מוסיקה 
41�140, ראו גם 

אינדקס בילוי

מוקדי־עניין עיקריים 
8�11

מוקדי־עניין עיקריים 
12�13 ,8�11

מזג־האוויר 146

מזומן 150

מזכרות 132, ראו גם 
אינדקס קניות

ָמטאֶדרֹו מדריד 
 Matadero Madrid

144

מטבע 16, 150

מטרו 148

 Milla del מייל הזהב
134 oro, La

מיראדֹור ֶדה מדריד 
 Mirador de

83 Madrid

אינדקס
ג-מ 155  154

ראו גם אינדקסים נפרדים:
5 אוכל עמ' 157-8
6 שתייה עמ' 158

3 בילוי עמ' 158
7 קניות עמ' 158-9



מכבי־אש 150

 Malasaña ָמָלסאנָיה
104-05 ,100�13

ברים 12�110  

מוקדי־עניין עיקריים   
106

מסלולים מומלצים   
102 ,102�03 ,101

מסעדות 08�106  

קניות 13�112  

תחבורה 101  

מסלולי הליכה 
127 ,125 ,124�27

מסלולי טיול 15�14, 
 127 ,125 ,124�27

ראו גם תחת שמות 
האזורים

מסעדות 29�128, ראו 
גם אינדקס אוכל

מקרי חירום 50�149

מרכז המלכה סופיה 
 Centro de לאמנות

 Arte Reina Sofía
72�74

משטרה 150

משפחת המלוכה 33

נ
נכים, מטיילים 151

ס
54 ,50�63 Sol סֹול

בידור 63�62  

ברים 60�59  

מוקדי־עניין עיקריים   
55�57

מסלולים מומלצים   
51

מסעדות 59�57  

קניות 63  

תחבורה 51  

סירקּולֹו ֶדה ֵּבייאס 
 Círculo de ָארֶטס

55�56 Bellas Artes

סכנות ומטרדים 150

 Salamanca סלמנקה
90-91 ,84�97

אוכל 95�94  

ברים 96�95  

מוקדי־עניין עיקריים   
92�93 ,86�87

מסלולי טיול 85,   
88 ,88�89

קניות 97�96  

תחבורה 85  

סן לֹוֶרנסֹו ֶדה ֶאל 
 San ֶאסקֹוריָאל
 Lorenzo de El

 ,118�21 Escorial
120

 Santa Ana סנטה אנה
54 ,50�63

בידור 63�62  

ברים 60�59  

מוקדי־עניין עיקריים   
55�57

מסלולים מומלצים   
51

מסעדות 59�57  

קניות 63  

תחבורה 51  

ספרדית 53�152

 cercanías ֶסרָקניֶאס
148�49

ע
עלויות 16, 149

פ
ּפאלאסיֹו ֶדה קריסטל 
 Palacio de Cristal

81

 Palacio ּפאלאסיֹו ֵריַאל
26�27 Real

ּפארֶקה ֶדל ּבּוֶאן ֶרטירֹו 
 Parque del Buen

82 ,80�82 Retiro

פארקים 136

פיקאסו, פבלו 
 Picasso, Pablo

75 ,72�73

פלאסה ֶדה אֹולאביֶדה 
 Plaza de Olavide

117

פלאסה ֶדה אֹורֶיינֶטה 
 Plaza de Oriente

30

פלאסה ֶדה טֹורֹוס 
 Plaza de Toros

98�99

פלאסה ֶדה ָלה ִוָיה 
 Plaza de la Villa

30

פלאסה ֶדה ָלה סיֶּבֶלס 
 Plaza de la

83 Cibeles

פלאסה ֶדה ָלה 
ּפּוֶארָטה ֶדל סֹול 

 Plaza de la Puerta
56 del Sol

פלאסה ֶדה סן ָאנדֶרס 
 Plaza de San

41 Andrés

פלאסה דֹוס ֶדה מאיֹו 
 Plaza Dos de

103 Mayo

 Plaza פלאסה מאיור
 ,22�37 Mayor

28-29

בידור 36�35  

ברים 35�34  

מוקדי־עניין עיקריים   
30�31 ,24�27

מסלולים מומלצים   
23

מסעדות 33�32  

קניות 37�36  

תחבורה 23  

 Plaza פלאסה מאיור
24�25 Mayor

 Felipe ֶפליֶּפה החמישי
33 V

 Felipe ֶפליֶּפה השישי
33 VI

 Felipe II ֶפליֶּפה השני
121 ,33

פלמנקו 41�140, ראו 
גם אינדקס בילוי

פעילויות חינם 144

צ
 Chamberí צ'אמֶּברי

116 ,116�17

 Chueca צ'ּוֶאָקה
104-05 ,100�13

בידור 112  

ברים 108, 12�110  

מוקדי־עניין עיקריים   
106

מסלולי הליכה 101  

מסעדות 08�106  

קניות 13�112  

תחבורה 101  

93 Chi Spa צ'י ספא

ק
קאֶייה ֶדה חֹוֶסה 

אֹורֶטָגה ִאי גאֶסט 
 Calle de José

 Ortega y Gasset
89

קאֶייה ֶדה ָלה קאָבה 
 Calle de la ּבאָחה

41 Cava Baja

קאֶייה ֶדה פּוֶאנָקראל 
 Calle de

117 Fuencarral

 Caixa ָקאיָשה פורום
83 Forum

קאסיָטה ֶדל ּפרינסיֶּפה 
 Casita del Príncipe

121

קולנוע 61

קֹונֶבנטֹו ֶדה לאס 
ֶדסָקלסאס ֵריַאֶלס 
 Convento de las
 Descalzas Reales

30

קניות 33�132, ראו גם 
אינדקס קניות ותחת 

שמות האזורים

 castellano ָקסֶטיָאנֹו
152�53

 Carlos קרלוס השלישי
33 III

קרן חואן מארץ’ 
 Fundación Juan

93 March

קתדרל ֶדה נּוֶאסטָרה 
סניורה ֶדה ָלה 

 Catedral ָאלמּוֶדָנה
 de Nuestra Señora

 de la Almudena
30�31

ר
רכבת 49�148

ֶרלֹוֶחִרָיה סנטולאָיה 
 Relojería

117 Santolaya

ש
שעון 16

שעות פתיחה 113, 
149 ,138

שעות פתיחה 113, 
149 ,138

שפה 16, 53�152

ת
תחבורה 17, 49�147

תרבות 109

Y אוכל

ֶמרקאדֹו ֶדה סן מיֶגל 
32

47 Aceitunas Jimé

108 Albur

41 13 Almendro

95 Arriba

48 Bar Melo’s

47 Bar Santurce

106 Bazaar

94 Biotza

108 Bocaito

 Bodega de la
Ardosa )ַמָלסאנָיה 

וצ'ּוֶאָקה( 107

 Bodega de la
Ardosa )צ'אמֶּברי( 

117

108 Bon Vivant

57 Casa Alberto

103 Casa Julio

57 Casa Labra

41 Casa Lucas

47 Casa Lucio

32 Casa María

115 Casa Mingo

32 Casa Revuelta

129 DiverXo

73 El Brillante

 El Café de la Ópera
36

 Enotaberna del
47 León de Oro

83 Estado Puro

94�95 José Luis

45 Juana La Loca

34 La Campana

 La Cocina de María
94 Luisa

 La Colonial de Goya
94

 La Finca de Susana
57

La Gastro-
 croquetería de

108 Chema

 La Huerta de Tudela
58

34 La Ideal

60 La Mallorquina

 La Mucca de Pez
107

 La Terraza del
58 Casino

58 Lhardy

 Lolina Vintage Café
103

58 Los Gatos

47 Malacatín

96 Mallorca

95 Platea

צ-אוכל 157 156 מ-פ 



 Posada de la Villa
48

 Ramiro’s Tapas
58 Wine Bar

 Restaurante Estay
89

 Restaurante
 Sobrino de Botín

32�33

117 Sagaretxe

 Sidrería Vasca
59 Zeraín

 Taberna La 
32 Bola

 Taberna Matritum
44�45

45 ,41 Txirimiri

57 Vi Cool

83 Viridiana

À שתייה

גראן קפה ֶדה חיחֹון 
110

צ'ֹוקֹוָלֶטִרָיה ֶדה סן 
חיֶנס 35�34, 126

95 Almonte

35 Anticafé

103 Bar Palentino

112 Black & White

 Café 
110 Acuarela

 Cafe de 
34 Oriente

34 Café del Real

110 Café Manuela

110 Café Manuela

 Café-Restaurante
110�11 El Espejo

53 Cardamomo

53 Casa Pueblo

 Cervecería
52 Alemana

35 Charada

110 Del Diego

41 Delic

111 Diurno

60 Dos Gardenias

60 El Imperfecto

89 El Lateral

48 Gau&Café

 Geographic Club
95

53 Jazz Bar

83 Kapital

48 La Inquilina

 La Terraza del
60 Urban

103 La Vía Láctea

 Lolina Vintage Café
103

53 Maceiras

108 Museo Chicote

 Nuevo Café de
48 Barbieri

53 Populart

 Real Café Bernabéu
139

 Restaurante Estay
89

53 Roof, The

96 41 Serrano

 Sherry Corner, The
34

60 Splash Óscar

 Taberna Alhambra
60

 Taberna La Dolores
53

 Taberna
48 Tempranillo

 Teatro Joy Eslava
35

53 The Roof

 The Sherry Corner
34

103 Tupperware

111�12 Why Not?

112 Ya’sta

V בילוי

תיאטרו ֶדה ָלה 
ָסרסּוֶאָלה 62

תיאטרו ֵריַאל 36

62 Café Central

35 Café de Chinitas

48 Casa Patas

49 ContraClub

 Costello Café &
63 Niteclub

 El Café de la Ópera
36

 El Junco Jazz Club
111�12

141 Honky Tonk

35 Las Tablas

62 Sala El Sol

62�63 Villa Rosa

Á קניות

מאנולו בלאניק 89

קמפר 88

שוק הפשפשים ֶאל 
ראסטרֹו 40

 Agatha Ruiz de la
89 Prada

 Almacén de
62 Pontejos

 Antigua Casa
36 Talavera

97 Balenciaga

 Bombonerías Santa
89

 Botería Julio
49 Rodríguez

 Calzados Cantero
117

49 Caramelos Paco

63 Casa de Diego

36 Casa Hernanz

113 Casa Postal

 Custo Barcelona
112

96 De Viaje

96 Ekseption & Eks

 El Arco Artesanía
36

 El Flamenco Vive
37

 El Templo de Susu
113

96 Gallery

49 Helena Rohner

96�97 Isolée

97 Loewe

 Mantequería Bravo
97

63 María Cabello

37 Maty

 Mercado de
102 Fuencarral

 Mercado de la Paz
92

 Papelería Salazar
117

 Patrimonio
 Comunal

113 Olivarero

 Purificación García
97

103 Retro City

63 Santarrufina

113 Snapo

קניות 159 158 אוכל-שתייה 
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