
Seværdigheder i Madrid - MadridGuide.dk 

�

Madrid er en gigantisk by og byder derfor på tonsvis af seværdigheder.
De fleste af dem er tilmed super interessante: Derfor kan det hurtigt blive en 
fantastisk tur til Spaniens hovedstad. Her får du mit bud på de 10 bedste 
attraktioner og seværdigheder i Madrid.

INTRODUKTION 

Spanierne omtaler selv Madrid som byen, der aldrig sover. New York har den 
titel på global basis, og selvom Madrid er faldet lidt til ro, så sker der altid 
noget. Både om dagen og om natten, og det gør sig også gældende for disse 
seværdigheder. Nogle af dem er steder, hvor du kan tage gratis hen – andre 
betegner sig mere som forlystelser, hvor der også sker lidt aktivitet.

Med andre ord: Noget for enhver smag.
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For det er nemlig præcis, hvad Madrid har. Noget for alle. Her er de 10 
seværdigheder/attraktioner – og jeg nævner faktisk endnu flere, når du 
kommer helt ned i bunden.

Hvis du samtidig har brug for et godt hotel i Madrid, så kan du læse mine 
hotel anbefalinger her.

KONGEPALADSET
Palacio Real de Madrid

�
Kongepaladset er et smukt syn. Du skal som regel betale for at komme helt 
tæt på, eller sågar indenfor, men selv fra afstand er det noget særligt. 

Kongepaladset, som på spansk hedder Palacio Real de Madrid, ligger i byens 
vestlige del, men kun en kort gåtur fra det dybe centrum.

I omegnen er der smukke parker, byens domkirke, og fine små caféer. Men 
områdets diamant vil altid være paladset, og for de fleste rejsende i Madrid er 
det et af de helt store højdepunkter.

Udover at nyde synet af Kongepaladset: Tjek også de smukke haver bagved. 
Et smukt og roligt område, som nydes af både lokale og turister.

RETIRO-PARKEN
Parque de Retiro
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�
I Parque de Retiro er mulighederne mange. Det er ikke en sædvanlig park – 
den byder på meget mere end bare natur og afslapning, selvom der dog er 
fokus på disse.

Du kan købe nærmest hvilken som helst bog på markedet i Retiro. Du kan 
også lave fitnessøvelser, da der nogle steder er faciliteter til det. Du kan leje 
en båd og sejle lidt rundt på søen. Eller, du kan nyde nogle af parkens 
seværdigheder, såsom Palacio de Cristal indeni selve parken (vist på 
billedet). Ren og skær afslapning kan også sagtens lade sig gøre – fx med en 
hyggelig picnic, eller bare en almindelig gåtur.

Retiro betragtes af madrilenere som byens absolut mest afslappende sted. 
På mange måder også det smukkeste, så det kan klart anbefales at tage ind i 
Retiro-parken. Naturligvis helt gratis.

GRAN VÍA
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�
Calle Gran Vía, der egentlig bare betyder den store vej, er Madrids helt store 
centrum. Den omtales som Spaniens Broadway. Du finder masser af teatre, 
biografer, restauranter, flagship-butikker og naturligvis også natteliv. Gran Vía 
sover aldrig, og der er altid noget at lave.
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En gåtur her er altid obligatorisk på en Madrid-rejse. Det er et smukt syn, da 
bygningerne er særlige og majestætiske. Meget af arkitekturen stammer fra 
det tidlige 20. århundrede og er især kendt for facaderne, altså 
bygningshjørnerne der ofte vender ud mod gaden. Det er typisk i hele Madrid, 
men ses oftest ved Gran Vía.

Gran Vía er desuden kendt fra medier og litteratur. Den vises altid i 
reportager om Madrid. Også nævnes den adskillige steder i bøger – blandt 
andet i Hemingways “The Sun Also Rises”.

PUERTA DEL SOL

�
Den mest kendte plads i Madrid, der sammen med Gran Vía betragtes som 
centrum af byen. Som regel propfyldt med mennesker, både dag og nat, og 
med masser af støj og aktivitet. Det tager ikke charmen væk – det tilføjer 
derimod lidt. Spaniere såvel som rejsende tilbringer tid på Puerta del Sol, 
som løst oversat betyder “solens dør”. Metrostationen er en af byens 
travleste, og det er aldrig svært at komme fra eller til Sol.

Rundt omkring pladsen finder du adskillige attraktioner, butikker og 
restauranter. Både historiske og moderne af slagsen. Monumenterne tager 
ikke opmærksomhed fra selve pladsen, men de er i den grad til stede. I det 
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hele taget har Sol meget at byde på – og stemningen her i byens absolutte 
centrum er altid noget særligt i sig selv.

Kendt for statuen med bjørnen og træet, Madrids vartegn, som man næsten 
skal have et billede foran. Puerta del Sol ligger akkurat ved siden af Plaza 
Mayor, der er en anden stor seværdighed i byen. Derfor nævnes Plaza Mayor 
ikke blandt de 10 første seværdigheder, men der er lidt ekstra info længere 
nede.

CATEDRAL DE LA ALMUDENA

�
Katedral ved siden af Kongepaladset

Denne katedral ligger enormt tæt på Kongepaladset og disse to 
seværdigheder i Madrid er altså oplagte at se på samme dag.

Katedralen er kendt for sine mange statuer, der er placeret rundt omkring. 
Men det smukkeste er når først, du træder ind: Det er byens domkirke, den er 
kæmpe stor, og den er smukt udsmykket. Faktisk er den sjældent alt for fuld. 
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Selv på en søndag om sommeren kan du komme ind at se den, og det er jo 
et godt tegn for resten af året også. Den er nemlig så stor, at der altid er 
plads.

Det er naturligvis gratis at komme ind. Hvis du gerne vil bidrage til Catedral 
de la Almudena, kan du donere 1 eller 2 euro ved enten ind- eller udgang.

PRADO-MUSEET
Museo Nacional del Prado

Prado-museet har ry for at være et af de mest betydningsfulde museer i 
verden, når det kommer til kunst. Der er mere end 10.000 ting at se, hvilket 
blandt andet inkluderer malerier, tegninger, tryk, samt forskellige andre 
kunstgenstande.

Godt 2,5 millioner mennesker besøger Prado-museet om året. Her er der 
både tale om madrilenere, der ønsker en kunstoplevelse, men i den grad 
også rejsende, som anser museet for en af de absolut bedste attraktioner i 
Madrid.

Prado vil altid være mest kendt for malerierne – man har nemlig samlet de 
største værker fra mange af Europas bedste kunstnere gennem tiderne. Det 
koster 15 euro at komme ind pr. person. Du kan betale ekstra for også at få 
en guide, ligesom der også er måder at spare på, fx hvis du er studerende.

MUSEO REINA SOFÍA

Fra et museum til et andet – denne gang Museo Reina Sofía, der af mange 
betragtes som et lige så interessant museum som det foregående.

Reina Sofía fokuserer primært på spansk kunst, hvor Prado som nævnt 
havde et ret internationalt fokus. Det betyder altså, at det er Reina Sofía du 
skal tage til, hvis det er spansk kunst, som du sætter mest pris på. Der er for 
eksempel værker fra Picasso og Dalí.

Det koster 10 euro at komme ind, hvis du køber billet ved indgangen. Dog 
kun 8 euro hvis du betaler på internettet i forvejen. Du kan gå videre til 
museets hjemmeside her.

NATIONALARKÆOLOGISK MUSEUM
Museo Arqueológico Nacional
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Først anbefalede jeg et museum med international kunst, dernæst et med 
spansk kunst, og nu kommer vi i stedet til et arkæologisk museum. Der er 
altså lidt for enhver smag, og dette sted sætter et fokus på alletiders spanske 
genstande.

Du finder artefakter fra den spanske antik, helt tilbage til 4-500 år fvt. Museet 
har faktisk alt fra præ-historiske objekter fundet i Spanien, til romerske 
genstande, og ikke mindst også fra middelalderen.

For den historisk og arkeælogisk interesserede rejsende er dette et rigtigt 
godt sted at tage hen. Samtidig er det meget billigere end de to andre 
museer, da entré kun koster 3 euro her. Hvis I er mere end 8 personer, der 
tager til museet sammen, koster det kun 1,5 euro pr person. Ikke dårligt!

SANTIAGO BERNABÉU
Real Madrids fodboldstadion

�
I en artikel om attraktioner og seværdigheder i Madrid er dette et absolut 
must: Real Madrids hjemmebane, Estádio Santiago Bernabéu.

Spaniens næststørste stadion, og et af de mest legendariske i verden. Real 
Madrid spiller her, og det er ofte lig med underholdende kampe. Generelt er 
det svært at få kampbilletter – hvis der ikke er udsolgt, er det til gengæld 
enormt dyrt. Dog kan du stadig få en rundvisning, se museet, eller besøge 
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shoppen. Udefra er Bernabéu ikke det smukkeste, men når først du kommer 
ind, er det fantastisk.

PARQUE WARNER MADRID
Warner Bros forlystelsespark

En gigantisk forlystelsespark, der dog ligger lidt uden for byen. Nærmere 
bestemt 23 km sydvest for Madrid, men det er nemt at komme dertil, og det 
er lidt af en oplevelse, når du prøver det.

Det er en temapark lavet af Warner Bros. Derfor inkluderer den attraktioner, 
der er inspirerede af en masse kendte figurer: Heriblandt Scooby-Doo, 
Looney Tunes, Tom & Jerry, og mange flere. Der er 6 store rutsjebaner, og 
mere end 40 forlystelser i alt. Batman-rutsjebanen er nok den vildeste, men 
man kan have det rigtigt sjovt her.

Parque Warner er en attraktion i Madrid som nok tager hele dagen. Perfekt 
hvis du/I bare gerne vil have det sjovt. Både oplagt for familier, grupper og 
solorejsende. Alle kan have det sjovt her, og selv hvis du ikke er så meget til 
forlystelserne, er det rigtigt spændende at se det hele. Der er nemlig en god 
stemning.

Billet koster 25,90 euro uanset alder, hvis du bestiller online. Børn under 100 
centimeter kommer ind gratis, hvis betalende voksen er med. Priserne er dog 
højere, hvis du først køber billet på stedet: Her varierer de mellem 30 og 40 
euro, alt efter højde på personen.

Tjek parkens egen hjemmeside hvor der er masser af billeder. Det er også 
her, det er billigst, hvis du booker billet.

LIDT EKSTRA SEVÆRDIGHEDER OG ATTRAKTIONER
Hvis 10 ikke var nok, så kommer her lidt flere. De største er allerede nævnt, 
men nedenstående må heller aldrig glemmes helt: Derfor fortjener de også at 
blive inddraget i artiklen. Alt efter interesse kan det nemlig sagtens være, at 
nogle rejsende til Madrid finder deres foretrukne attraktioner blandt disse.

Seværdigheder i Madrid skal er nemlig helst være nok af. Ingen har lyst til at 
løbe tør for ting at lave. Det sker aldrig i en kæmpe by som Madrid, men det 
er alligevel rart med nogle ekstra anbefalinger, så dem får du her:

PLAZA MAYOR
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Uden tvivl et sted, som skal besøges i Madrid. Grunden til, at det ikke var 
nævnt højere oppe, er sådan set meget simpel: Plaza Mayor ligger lige ved 
siden af Puerta del Sol. Derfor får du som regel begge disse at se på én 
gang, så da de 10 primære attraktioner i Madrid skulle nævnes, var det bedre 
at skabe lidt variation.

Når det så er sagt: Plaza Mayor er fantastisk. Det er en kæmpe plads, hvor 
der er masser af liv, stort set hele døgnet rundt. Der er flere monumenter, og 
der sker ofte lidt af hvert. Plaza Mayor er omgivet af noget, der mest af alt 
ligner et palads, men som i virkeligheden er ganske almindelige boliger, hvor 
folk bor.

MERCADO SAN MIGUEL

Et veludsmykket marked i midten af Madrid, hvor du finder et hav af 
forskellige ting. Det er en kæmpe turistattraktion, og derfor er det især turister, 
der går rundt i Mercado San Miguel og kigger rundt. Det er faktisk ret tæt på 
Plaza Mayor, som er nævnt herover.

Du kan købe alt fra traditionelle madvarer til gode drikkevarer. Alt fra tapas til 
bagerier og små slikboder. Og alt fra spansk øl til champagne, og meget 
mere. Bestemt oplevelsen værd – også selvom du ikke har intentioner om at 
købe noget. Yderst genkendeligt som følge af designet. Markedet er formet 
som en rektangel i midten af en plads og har store glasruder med meget 
synlige indvendige lys. Åbningstiderne er som regel fra 10 om morgenen til 
midnat.

CIBELES (PLAZA, PALACIO & FUENTE)

Fontænen Fuente de Cibeles er klassisk monument, som du ligeså godt kan 
se, når du går rundt i nærheden af Gran Vía og det resterende centrum. 

Masser af trafik går igennem her, så det er faktisk ret svært at undgå.
Udover selve fontænen kan du nyde den omkringliggende arkitektur. Den er 
nyklassisk, og du vil med sikkerhed synes om Palacio de Cibeles, samt selve 
pladsen. Jeg vil ikke mene, at dette er et absolut must, men hvis du alligevel 
er i centrum og har tid tilovers til at se noget smukt, så tag endelig her forbi. 
Det er nemlig en af de seværdigheder i Madrid, som mange rejsende rigtigt 
godt kan lide.

HELDAGSTUR TIL SEGOVIA ELLER TOLEDO
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I nærheden af Madrid finder vi et par interessante byer i Segovia og Toledo. 
Dog i hver sin retning – men de har det tilfælles, at de er historiske, og at de 
er vidunderlige at besøge.

Seværdighederne i disse byer er ret historiske. Særligt arkitekturmæssigt er 
der meget at komme efter. Der er turistservices, hvor du kan rejse fra Madrid 
til enten Segovia eller Toledo med en guide. Alternativt kan du også tage en 
bus eller et tog, hvilket er en del billigere. I så fald er det uden guide, men det 
er også spændende at opleve ting på egen hånd.

AFRUNDING

Der er masser af fine ting at lave og se i Madrid. Hvis du selv har flere 
forslag, eller hvis du har spørgsmål til nogle af seværdighederne, så skriv en 
kommentar på MadridGuide.dk. Jeg vender tilbage med svar på alle 
spørgsmål.

Ellers ønskes du en rigtig god tur. Madrid er en fantastisk by, så der er 
masser af ting at lave. Hvis du samtidig ønsker dansk guide i byen, eller 
måske hjælp til planlægningen, kan jeg også sagtens hjælpe med det.
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