Rejser
Hvor skal jeg gå hen,
hvis jeg bare vil have
det hyggeligt?

Tapas, vin, bobler,
snak og summen –
livet leves fuldt ud i
Madrid.

Luksusproblem: Der er
mange gode
restauranter
i Madrid.
Anbefaling:
Casa Jacinto.

“Madrid har en masse pladser,
hvor der ikke kommer biler, og
hvor du kan sidde på café i fred
og ro i timevis. Mine favoritter er
Plaza de Comendadores, Plaza
de Santa Ana, Plaza de Olavide
og Plaza de Chueca.”

Tapas og
pinchos
– spanske
pindemadder.

Skulle man ikke være et
skarn, hvis ikke man kunne
slappe af på Plaza de
Santa Ana? Jo, man skulle.

Madrid er pladser badet i solskin, museer i verdensklasse, yderst lækre snacks – og sko til gode priser. Få
danske Christina Aagesens tips til kongebyen.
Af hanne olsen

Christina Aagesen (48)
Job: Ejer og driver det lille
hotel El Hotelito, se elhotelito.es.
Familie: Gift med spanske
Cándido, som har to voksne
sønner og et barnebarn.
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Det var tilfældet, der gjorde Madrid
til Christinas hjemby. Hun arbejdede i
Paris og ville gerne videre. Da hendes chef tilbød
hende job i Madrid i 2006, slog hun til.
“Jeg elsker den inderste del af centrum med de
små krogede gader, de gamle bygninger og butikker, som absolut ikke er fulgt med tiden. Det har
sin helt egen charme. Livet leves på gaden på
tværs af generationer, derfor føler jeg mig aldrig
utryg, heller ikke når jeg går alene på gaden om
natten,” siger hun.
Selv om Christina ikke savner noget fra
Danmark, så sætter hun stor pris på ferierne med
dansk mad.

Spaniens hovedstad er den tredjestørste
by i Europa. Trods dette er centrum af
Madrid forholdsvis kompakt, og du kan
gå rundt til de fleste seværdigheder. Byen
har et veludviklet metrosystem, så du
kommer også nemt omkring i resten af
byen. Madrid har verdens næststørste
fiskemarked, og byens restauranter
bugner af friske fisk.
Indbyggere: Cirka 3,5 millioner
Flyvetid: Cirka 3 timer og 15 minutter

Hvor skal jeg bo?

“Hostal Abril er helt nyistandsat
og ligger i den trendy del af
centrum. Prisen er fra 40 euro
for et dobbeltværelse. Hotel de
Las Letras ligger centralt på
Gran Via og har bar på tagterrassen, bibliotek, fitness og spa.
Priser mellem 100-369 euro.
Hotelkæderne Petit Palace og
Vincci Hoteles er moderne og
ligger centralt. Priser mellem
60-300 euro.”

fra København
Vejr: Klimaet er mildt fra tidligt forår til
sent efterår. Det kan være meget varmt
om sommeren, til gengæld kan du sidde
ude hele natten.
Møntfod: Euro
Sprog: Spansk, catalansk

“Når jeg er i Danmark skal jeg have nye
danske kartofler, røget sild, persillesovs, rabarber,
stikkelsbær og koldskål.”
Efter at have boet i centrum af Madrid i fire år
flyttede hun for halvandet år siden til Navaluenga (100 kilometer vest for Madrid) for at
bygge det lille hotel El Hotelito. Hun har dog
stadig en lejlighed i Madrid, hvor hun opholder
sig jævnligt.
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(gryderet med tyrehale). Pimiento Verde har tre restauranter
i byen med en meget afslappet
stemning, og der er superfrisk
fisk på menuen. Prøv flor de
alcachofa (artiskokblomster). El
Ventorillo har fantastisk udsigt
fra terrassen. Min favoritret er
pollo al ajillo (hvidløgskylling).”
Casa Jacinto Calle Reloj 20,
restaurantecasajacinto.com
Pimiento Verde Quintana 1, Lagasca
46 og Principe de Vergara 60,
elpimientoverde.com
El Ventorrillo Calle Bailén 14

Hvor skal jeg shoppe?

Hostal Abril Calle Fuencarral,
39, 4. sal hostalabrilmadrid.com
Hotel de Las Letras Gran Via
11, hoteldelasletras.com
Petit Palace hthoteles.com/es/
hoteles-en-madrid/
Vincci Hoteles vinccihoteles.com

Hostal Abril er tjekket og placeret
præcist der, hvor det smarte sker.

“Der er penge at spare på tøj,
tasker og sko. I centrum på Plaza
de Santa Ana, Sol og i gaderne
syd for Plaza Mayor ligger
de traditionelle butikker med
sko som perler på snor. Shop
støvler, lædersandaler, dansesko
og espadriller. I gaderne Calle
Fuencarral og Calle Augusto
Figueroa finder du hippe mærker
som Desigual, Energie, Hoss og
Comptoir des Cotonniers. Shop
de dyre mærker, for eksempel
Carolina Herrera, Madridbaserede Loewe og Prada, i
gaderne Calle de Serrano, Calle
de Lagasca, Calle de Villanueva
og Calle de la Hermosilla. Tag
også vakuumpakket skinke og
manchego-ost med hjem i kufferten.”
Desigual Calle Fuencarral
36, desigual.com
Comptoir des Cotonniers
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Madrid

“Der er et hav af gode restauranter i Madrid. Gør som de indfødte. Bestil forskellige forretter og
desserter, og del dem. Hovedretten bestiller du individuelt. Casa
Jacinto er lille og typisk spansk,
og her kommer ingen turister.
Skinken jamon iberico er rigtig
god, og de serverer den med
kold tomatsauce, som jeg ikke
kan få nok af. Smag også specialiteterne chipirones en su tinta
rellenos (små fyldte blæksprutter
i egen blæksovs) og rabo de toro

Ingen ferie i Spanien
uden kaffe med mælk på
virkelig mange måder!

Facts om Madrid
din insiderguide til

Hvor spiser jeg bedst?

Calle Fuencarral 27,
comptoirdescotonniers.com
Carolina Herrera Calle Serrano
16, carolinaherrera.com

Ikke et dårligt sted at slå
øjnene op. Moderne glamour på Vincci Hoteles.
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Carolina Herreras kjoler
er ideelle til sydeuropæiske sommeraftener
– lette og luftige som
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Rejser
Madrid er den helt store
museumsby, og Reina
Sofia er et af de helt
store museer – fyldt med
spanske mesterværker.

Uhm. Tapas
som taget ud
af et spansk
postkort under
hvælvingerne
på Plaza
Mayor.

Hop fra museum
til museum med
en af de røde
turistbusser

Flower power-stemning på
El Rasto-markedet.

Se Picassos
mest berømte
maleri, Guernica,
på Reina Sofia-

Hvilke attraktioner skal jeg absolut se?
“Besøg museet Reina Sofia –
både på grund af arkitekturen og
den permanente samling, som
indeholder Picasso og Miro.
Køb et museumspas, og tag de
røde turistbusser. Så kan du
hoppe af og på ved de forskellige
museer og springe køen over ved
billetlugerne. Plaza Mayors små
tapasbarer inde under hvælvingerne er gode og meget typiske.
El Rastro-markedet er efter

Har du et hemmeligt sted, du vil dele med mig?
“Der er mange forskellige festivaler i Madrid året rundt. Jeg
foretrækker Veranos de la Vila,
som afholdes over størstedelen
af sommeren. Teater, koncerter
og dans foregår udendørs, men

programmet er mindre vigtigt,
når vejret er godt, og du kan
nyde sommeraftenen med kulturelt input i en skøn park.”

min mening overvurderet. Dog
kan du finde lidt brugskunst fra
Nordafrika og løst hippie-tøj,
der er perfekt i sommervarmen.
Spring tyrefægtningen over.
Hvis du ikke virkelig forstår det,
vil du næppe synes om det.”
Reina Sofia Santa Isabal 52,
museoreinasofia.es

Psst!

“Pas på lommetyve.
De opererer som regel
i hold og er meget
opfindsomme. Så
hold fast på tasken,
især i metroen og på
markeder.”

El Rasto (hver søndag) mellem Plaza
Mayor, La Latina og
Puerta de Toledo

Er der noget, jeg helt
skal holde mig fra?

“Fastfoodkæderne. Den spanske
mad tilberedes lige så hurtigt og
smager meget bedre!”

Veranos de la Vila
veranosdelavilla.esmadrid.com

Festivavlen
Veranos de la
Vila er inderlig
spansk og

Dans,
Isabella,
dans.
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