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A capital da Espanha é uma cidade com muitas qualidades e entre elas estão: o charme, 
o conforto, a jovialidade e a vida noturna. O lugar se adequa a qualquer estação, mas 
fica visivelmente especial no outono. Com avenidas largas e o agito da noite a alegre 
Madri atrai muitos turistas. As famosas tapas e cafés de lá dão o toque especial à cidade 
cheia de parques, fontes e monumentos lindos. Que tal treinar seu espanhol conhecendo 
os maravilhosos pontos turísticos e a cultura deste pedacinho europeu? 
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Se você for viajar por um longo período vale a pena conferir no site do Apartments 
Apart o preço dos alugueis dos apartamentos temporários, que já vem decorado 
e mobiliado para você se sentir em casa. O simpático Cat’s Hostel é barato e bem 
localizado. Mas se a sua intenção é gastar um pouquinho mais com a hospedagem, o 
Grand Melia Fenix é uma excelente escolha. O hotel é bonito e luxuoso, o atendimento 
é ponto forte na opinião dos turistas e o café da manhã de domingo é embalado ao 
som de ópera ao vivo. O The Westin Palace Madrid tem o requinte certo para fazer 
com que seus hóspedes se apaixonem pelo local. O ME Madrid Reina Vitoria não 
fica atrás de seus concorrentes nos quesitos de ótima localização, e o diferencial 
do famoso bar no terraço agrada muito quem o escolhe. 

ONDE FICAR 

Acima: Grand Melia Felix (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: Cats Hostel (foto de divulgação) 

americanexpress.com.br/globaltravel

HOTÉIS 
 
Apartments Apart 
www.apartmentsapart.com
+48 223 512 250 

Cat’s Hostel 
www.catshostel.com 
+34 91 369 28 07       

Grand Melia Fenix  
www.gran-melia-fenix.com  
+34 91 431 67 00      
 
ME Madrid Reina Vitoria 
www.memadrid.com 
+08 00 703 33 99

The Westin Palace Madrid  
www.westinpalacemadrid.com
+34 91 360 80 00   
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Que tal fazer um tour gastronômico e conhecer as melhores tapas de Madri? 
Adventurous Appetites Tapas Tour é um jeito rápido e gostoso de degustar a culinária 
local e aprender um pouco sobre ela.  Outro lugar com um leque de pratos e delícias é 
o Mercado de San Miguel que atrai muitos turistas em busca de petiscos acompanha-
dos de um bom vinho. Mas se você sentir falta de uma boa pizza, o jeito é passar 
no Pizzaiolo. O local tem preços muito bons. A Chocolateria San Ginés é o ponto 
onde a galera se encontra depois das baladas para recarregar as energias com o 
espetacular churros com chocolate quente. O Santceloni tem um cardápio muito 
saboroso que compensa cada centavo gasto no estabelecimento. A cozinha criativa 
também é um ponto notável do restaurante.

ONDE COMER
RESTAURANTES 
 
Adventures Appetites  
Tapas Tour 
www.adventurousappetites.com
+34 91 639 331 073
 
Chocolateria San Ginés 
+34 91 365 65 46

Mercado de San Miguel 
www.mercadodesanmiguel.es

Pizzaiollo 
www.pizzaiolo.es
+34 91 319 29 64      
 
Santceloni  
www.restaurantesantceloni.com
+34 91 210 88 40 

Acima: Santceloni (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: Flickr mercado de San Miguel (foto de divulgação) 
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Opção para curtir essa cidade conhecida no mundo todo por sua intensa vida noturna 
(que não começa antes da meia noite) é o que não falta! Para começar bem passe em 
algum dos vários bares no bairro de Huertas, que embala as animadas noites de 
turistas e moradores. Para quem prefere a soma de gastronomia e entretenimento, 
o Corral de La Moreria tem o que você deseja. O Teatro com dança flamenca conta 
com um restaurante com ótima carta de vinhos e tapas. Para cair na pista de dança, 
as baladas Kapital e Pacha são ideais. A primeira tem sete andares que se diferenciam 
pelas músicas e ambientes. Praticamente sete baladas em uma só. O lugar é muito 
animado! Já a conhecida Pacha, que nunca desaponta seu público (com muita gente 
bonita), lota aos finais de semana. Se você prefere a pista mais livre, vá durante a 
semana. Para se recuperar da vida noturna e mesmo assim continuar badalando 
por Madri, conheça o Palacio Real de Madrid. O passeio por este palácio lindo sempre 
reúne muitas famílias que ficam caminhando admiradas pelo suntuoso palácio e 
pela praça igualmente linda. 

ONDE CURTIR
ATRAÇÕES 
 
Corral de La Moreria 
www.corraldelamoreria.com 
+34 91 365 84 46  

Huertas 
Linhas de metro próximas: 
Antón Martín, Atocha,  
Sevilla e Banco de España

Kapital 
www.grupo-kapital.com
+34 91 420 29 06   

Pacha 
www.pacha-madrid.com
 +34 91 593 87 69 
 
Palacio Real de Madrid
www.turismomadrid.es
+34 91 454 88 00 

Acima: Kapital (thebestindiemusic.es) | Canto Inferior Esquerdo: Pacha (madrispain.us) 
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Falou em compras falou na rua Gran Vía. A rua é enorme e tem todas as principais 
lojas que você pode imaginar. Entre elas está uma Sephora muito grande com uma 
infinidade de cosméticos que deixam as mulheres querendo levar todos os produtos. 
No El Rastro (o agitado mercado de pulgas de Madri) você encontra de tudo e se 
diverte com tanta coisa irreverente que vê nas inúmeras barracas. A loja de departa-
mentos El Corte Inglês tem eletrônicos, roupas e até suvenires. Reserve pelo menos 
duas horas para andar e comprar pelo local. A loja retrô Popland agradará os geeks e 
aficionados por objetos “pop”. Lá é possível comprar lembrancinhas bem legais para 
os amigos e familiares. Mas se dinheiro não é problema, grifes de luxo não faltam em 
Madri! Lojas como Prada, Gucci, Armani e Chanel figuram as ruas na região entre as 
Calles Serrano e Ortega y Gasset. Uma bem conhecida e mais em conta como a H&M 
também é uma excelente pedida para voltar cheio de estilo e satisfeito com as compras! 

ONDE GASTAR
LOJAS 
 
El Corte Inglês 
www.elcorteingles.es
+34 902 22 44 11

El Rastro
Calle de la Ribera  
de Curtidores, 21 

H&M 
www.hm.com/es
+34 901 12 00 84 

Popland 
www.popland.es
+34 91 591 21 20 
 
Sephora 
www.sephora.es 
+34 90 220 56 66
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A Plaza Mayor (Praça Maior) é um famoso ponto de partida para quem quer conhecer 
a cidade de Madri. O lugar é palco de touradas, festivais e é rodeado de cafés e 
restaurantes. O Parque del Buen Retiro é um dos maiores da cidade e sempre está 
cheio de famílias curtindo a tarde, seja no gramado ou praticando algum esporte. 
Também dá para você alugar pequenos barcos e remar sem se preocupar com nada. 
Uma volta pelo Museo Nacional Del Prado e você descobrirá  que é possível absorver 
muita arte na capital espanhola, assim como o Museo Reina Sofia onde se encontra 
a famosa obra de Picasso, “Guernica”, uma viagem cultural muito interessante. Os 
dois museus são muito baratos e em alguns dias e horários o Museo Reina Sofia tem 
entrada gratuita. Para os apaixonados por futebol não poderia faltar o tour pelo Estádio 
Santiago Bernabéu, a “casa” do time Real Madrid.  

RECREAÇÃO

Estádio Santiago Bernabéu  
www.realmadrid.com 
+34 91 398 43 70

Museo Nacional Del Prado 
www.museodelprado.es 
+34 91 330 28 00

Museo Reina Sofia  
www.museoreinasofia.es 
+34 91 774 10 00

Parque del Buen Retiro 
www.spain.info 
Entre a Calle Alfonso XII e 
Avenida de Menendez Pelayo

Plaza Mayor  
No centro comercial da cidade

 

ONDE RELAXAR

Acima: Museo Nacional Del Prado (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: Estádio Santiago Bernabéu (foto de divulgação) 
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