
Μαδρίτη 

Η Μαδρίτη, είναι μια απίστευτα κοσμοπολίτικη πόλη και ο ορισμός της πρωτεύουσας. Ως 

έδρα της Ισπανικής Βασιλικής Οικογένειας η πόλη αυτή έχει στον αέρα της κάτι αρχοντικό 

και επιβλητικό. Η φλογερή σπανιόλα της Ιβηρικής είναι μεθυστική σαν την σανγκρία, 

σουρεαλιστική σαν πίνακας του Νταλί, καυτή σαν την ξέφρενη φιέστα της νύχτας της. Με 

τρία εκατομμύρια πληθυσμό είναι επίσης ένα κέντρο εμπορίου και βιομηχανίας αλλά και 

τεχνολογίας της χώρας. Αντιπροσωπεύει όλα όσα έκαναν τους Ισπανούς κονκισταδόρες 

να ανακαλήψουν τον «Νέο Κόσμο», την Αμερική και να χαρίσουν στην ευρωπαϊκή ήπειρο 

την αύγλη που της αξίζει. Ακόμα είναι η αδιαμφισβήτητη πρωτεύουσα των μουσείων, με 

συλλογές ανυπολόγιστης αξίας κορυφαίων καλλιτεχνών, μαγνητίζει τον κάθε επισκέπτη. 



Πότε αξίζει να πάτε; 

Η καλύτερη στιγμή να επισκεφθείτε την Μαδρίτη είναι μεταξύ του μήνα Μαρτίου και Νοεμβρίου, 

όπου η ζεστή θερμοκρασία κάνει την πόλη να ζωντανεύει πραγματικά.  Ιδιαίτερα η άνοιξη και το 

φθινόπωρο επιτρέπουν στους επισκέπτες να γυρίζουν όλη μέρα την Μαδρίτη αφού ο καιρός είναι 

μέν ζεστός αλλά και δροσερός. 

Μαδρίτη - Θερμοκρασία 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοεμ Δεκ 

Ελαχ (°C) 1 3 4 6 10 14 18 17 14 9 5 3 

Μεγ(°C) 10 12 16 18 22 28 32 32 27 20 14 11 

Με μία ματιά 

 Ανακαλήψτε το ιστορικό κέντρο και περιηγηθείτε στην Plaza Mayor και στην πανέμορφη

πλατεία Πουέρτα ντελ Σολ .

 Βγάλτε την καλλιτεχνική σας φύση στο Μουσείο Πράδο και το Μουσείο της Βασίλισσας 
Σοφίας, που έχουν μερικές απο τις πιο γνωστές συλλογές στον κόσμο.

 Επισκεφθείτε τον Ναό του Ντεμπόντ, έναν ολόκληρο αιγυπτιακό ναό στην καρδία της

Μαδρίτης.

 Ψωνίστε σουβενίρ και ότι άλλο θέλετε στην ονειρική Αγορά του Αγίου Μάρκου.

 Μην χάσετε μία ξενάγηση στη γήπεδο Μπερναμπέου, ένα όνειρο για κάθε λάτρη της

μπάλας.

Πληροφορίες Προορισμού 

 Χώρα: Ισπανία

 Γλώσσα: Ισπανικά

 Ζώνη Ώρας: -1

 Νόμισμα: Ευρώ

 Διάρκεια πτήσης: 3 ώρες και 50 λεπτά



Χάρτης Προορισμού 

 

 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες 
 

 Μετακινήσεις:  Η πόλη διαθέτει ένα εξαιρετικό δίκτυο αστικών συγκοινωνιών που 

περιλαμβάνει μεγάλη γκάμα μέσων με 11 γραμμές μετρό και λεωφορεία που καλύπτουν  

κυρίως το κέντρο της πόλης. Τα εισιτήρια είναι συμβατά με όλους τους τύπους αστικών 

μετακινήσεων. Αν επιθυμείτε να νοικιάσετε όχημα, θα συναντήσετε πολλές εταιρείες 

ενοικίασης αυτοκινήτων στο αεροδρόμιο. Η πόλη φημίζεται για ένα απο τα καλύτερα 

πολεοδομικά συστήματα οδικών μετακινήσεων για αστικό περιβάλλον, που κάνουν πολύ 

εύκολη την χρήση αυτοκινήτου. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιβιβαστείτε σε κάποιο ταξί. 
 

 Συνάλλαγμα:  Η Ισπανία βρίσκεται στην Ευρωζώνη, οπότε χρησιμοποιεί και αυτή ως νόμισμα 

της το Ευρώ(€). 
 

 Επικοινωνία:  Όταν ταξιδεύετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, δεν χρειάζεται να καταβάλλετε επιπλέον 

ποσά για να χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο. Αυτό είναι γνωστό ως «περιαγωγή». Για 

τις κλήσεις σας (σε κινητά και σταθερά τηλέφωνα), τα γραπτά μηνύματα που στέλνετε (SMS) 

και τις υπηρεσίες δεδομένων ισχύουν οι εγχώριες χρεώσεις, δηλαδή οι ίδιες τιμές που ισχύουν 

για τις κλήσεις, τα μηνύματα και τα δεδομένα στην Ελλάδα. 

 

 

 



Συνδυάστε το ταξίδι σας στο Μαδρίτη με: 

 Βαρκελώνη 

 Βαλένθια 

 Σεβίλλη 

 Γρανάδα 

 Μαγιόρκα 

 Κανάρια Νησιά 
 

 

Δραστηριότητες 

 
1) Plaza Mayor 

Η διασημότερη πλατεία της Μαδρίτης με τα περίτεχνα 

ζωγραφισμένα κτίρια του 1619 και τις κομψές στοές. 

Μοιάζει με μια ορθογώνια γειτονιά, περικυκλωμένη 

από 237 μπαλκόνια που διακοσμούνται με 

καλλιτεχνικές τοιχογραφίες. Κάποτε φιλοξενούσε 

ταυρομαχίες, τελετές και δίκες της Ιεράς Εξέτασης. 

Σήμερα, Μαδριλένοι κι επισκέπτες χαλαρώνουν στα 

γύρω καφέ και τάπας μπαρ. Τα Χριστούγεννα 

φιλοξενεί μια μεγάλη αγορά, δελεαστική για μεγάλους 

και παιδιά! 

 

 

2) Μουσείο του Πράδο 

Το Μουσείο του Πράδο (Museo del Prado) είναι από 

τα πιο διάσημα μουσεία του κόσμου με πάνω από 

9.000 έργα τέχνης, από τον 12ο μέχρι τον 19ο αιώνα. 

Θα θαυμάσετε δημιουργίες των μεγαλύτερων 

ισπανών καλλιτεχνών κι εκπροσώπων της Ιταλικής 

Αναγέννησης, το αριστούργημα «Las Meninas» του 

Βελάσκουεθ, τη «Σταύρωση» του Ελ Γκρέκο, έργα των 

Γκόγια, Μιρό, Καραβάτζιο, Νταλί, Ρέμπραντ, 

Ρούμπενς, Τιτσιάνο, Τιντορέτο. Επισκεπτόμενοι το 

μουσείο του Πράδο, το βλέμμα θα εστιάσει στους 

μαύρους πίνακες του Γκόγια. Οι μαύροι πίνακες του 

μεγάλου Ισπανού ζωγράφου, Γκόγια είναι έργα 

σκοτεινά, με περίεργες μορφές που φαίνεται σαν να θέλουν να μιλήσουν και πως ο Γκόγια, μέσα 

από τους συγκεκριμένους πινάκες, σαν να ήθελε να πει πολλά για την ανθρωπότητα. Οι πίνακες 

είναι σκοτεινοί και το χρώμα που επικρατεί είναι το μαύρο. Απεικονίζουν διάφορες μορφές όπως 

μάγισσες, πνεύματα, ανθρώπους, ζώα αλλά όλα στην τρομακτική τους διάσταση. Βγάζουν 

ανάμεικτα συναισθήματα… πανικού, φόβου, τρόμου και υστερίας. Δεν πρέπει να τους χάσετε. 

 



3) Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

Το Reina Sofia είναι το εθνικό μουσείο τέχνης του 20ού 

αιώνα. Μαζί με την εκτεταμένη συλλογή του, το 

μουσείο προσφέρει ένα μείγμα εθνικών και διεθνών 

προσωρινών εκθέσεων στις πολλές γκαλερί του, 

καθιστώντας το ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία στον 

κόσμο για τη σύγχρονη τέχνη. Εκεί θα γνωρίσετε την 

τρέλα του Νταλί και το ταλέντο του Πικάσο, μεταξύ 

άλλων. Είναι μια εμπειρία ζωής που ολοκληρώνεται με 

το πιο γνωστό έργο απο όλα, την Guernica του 

Πικάσο που πραγματικά αφήνει τους πάντες 

άναυδους.  

 

 

4) Palacio Real 

Tο μεγαλοπρεπές σύμβολο της Μαδρίτης και 

μεγαλύτερο ανάκτορο της Ευρώπης χτίστηκε κάπου το 

1755 και θεωρείται η επίσημη κατοικία της βασιλικής 

οικογένειας, αν και το κτήριο έχει παραχωρηθεί για 

κρατικές τελετές. Το παλάτι έχει 135.000 τετραγωνικά 

μέτρα πατωμάτων και διαθέτει 3.418 δωμάτια, ανοιχτά 

στο κοινό, για να θαυμάσει την αριστοκρατική 

αρχιτεκτονική και διακόσμηση όπως και την μοναδική 

συλλογή έργων τέχνης. Θαυμάστε το ρετρό 

φαρμακείο του 17ου αιώνα και την υπέροχη sala de 

Porcelana, με «ταπισερί» από λευκές και πράσινες 

πορσελάνες στους τοίχους. Αφιερώστε λίγο χρόνο 

για έναν περίπατο στους κηπους του Sabatini, έξω από το παλάτι!  

 

5) Σαντιάγο Μπερναμπέου 

Το στάδιο Santiago Bernabéu της Ρεάλ Μαδρίτης είναι 

μια επιβεβλημένη επίσκεψη όταν βρίσκεστε στην 

ισπανική πρωτεύουσα, καθώς είναι πραγματικά 

εντυπωσιακό, με χώρο για περισσότερους από 80.000 

οπαδούς! H Bernabeu tour αρχίζει από τα υψηλά 

πατώματα του γηπέδου, για την ακρίβεια από τα 

υψηλότερα. Σου κόβεται η ανάσα όταν κοιτάς τον 

αγωνιστικό χώρο από τόσο ψηλά και αντιλαμβάνεσαι 

αμέσως πόσο επιβλητικό είναι το χτίσμα στο σύνολό 

του. Εν συνεχεία φτάνει η ώρα του μουσείο της Ρεάλ 

στο οποίο, εκτός των άλλων, φιλοξενούνται και τα 10 

Κύπελλα Πρωταθλητριών των "μερένγκες".  

 



Φαγητό και Διασκέδαση 

 

 Churros 

Οι περίφημοι ισπανικοί λουκουμάδες, ξεχωρίζουν για 

το χαρακτηριστικό σχήμα τους και την απίστευτα 

λαχταριστή γεύση τους. Κανείς δεν ξέρει πραγματικά 

ποιος ανακάλυψε τα churros. Σύμφωνα με την 

επικρατέστερη θεωρία, η ιδέα ξεκίνησε από Ισπανούς 

βοσκούς λόγω του ότι επειδή βρίσκονταν πολύ μακριά 

από τα χωριά και δεν είχαν πρόσβαση σε φρέσκο 

ψωμί, τηγάνιζαν ζύμη για να συνοδεύσουν το φαγητό 

τους. Αυτή η ζύμη ενίοτε πασπαλιζόταν με ζάχαρη και 

μετατρεπόταν σε γλυκό. Τρώγονται με το χέρι και 

ουσιαστικά πρόκειται για τηγανητή ζύμη, σε 

μακρόστενο σχήμα που συνήθως πασπαλίζεται με 

κανέλα και ζάχαρη και συνοδεύεται από ένα μπολάκι λιωμένη σοκολάτα. Είναι το τέλεια πρωινό. 

 Paella 

Πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά ισπανικά πιάτα. 

Το συγκεκριμένο πιάτο «κυκλοφορεί» σε αμέτρητες 

τοπικές παραλλαγές. Η πιο συνηθισμένη είναι η paella 

marisco, δηλαδή παέγια θαλασσιών, με καλαμάρια, 

γαρίδες και μύδια. Μπορείτε όμως να δοκιμάσετε και 

την paella mixta, που συνδυάζει κρέας και 

θαλασσινά. Για τους χορτοφάγους υπάρχει και η 

paella vegetal ή vegetarianna. Κάπου εδώ θα 

σημειώσουμε ότι καμία από τις παραπάνω εκδοχές 

δεν μοιάζει με την αυθεντική που έτρωγαν οι εργάτες 

και οι αγρότες η οποία δεν περιείχε θαλασσινά, αλλά 

κοτόπουλο, πάπια, σαλιγκάρια ή λαγό. 

 

 Μονοήμερη εκδρομή στο Τολέδο 

Επιβάλλεται η επίσκεψη στην πόλη-μνημείο 

παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO όπου 

μεγαλούργησε ο Δομίνικος Θεοτοκόπουλος (71 χλμ. 

νότια της Μαδρίτης). Μόλις 33 λεπτά διαδρομή με το 

τρένο και θα αντικρίσετε το κάστρο του Τολέδο να 

ορθώνεται στο λόφο πάνω από τον ποταμό Τάγο. 

Στα μεσαιωνικά σοκάκια της πρωτεύουσας της 

Ισπανίας μέχρι το 1561 σεργιάνισαν ο Φεντερίκο 

Γκαρθία Λόρκα κι ο Σαλβαντόρ Νταλί. Επισκεφθείτε 

την εκκλησία Σάντο Τομέ με το αριστούργημα «Η 

Ταφή του Πρίγκιπα Οργκάθ» του Ελ Γκρέκο και το 

σπίτι-μουσείο El Greco με έργα του διάσημου Κρητικού.  

 



 Νύχτα γεμάτη Φλαμένκο 

 

Νιώστε το πάθος της μουσικής φλαμένκο και χορέψτε 

σε ένα θρυλικό tablao στη Μαδρίτη. Παρακολουθήστε 

μια μοναδική παράσταση. Υπέροχο θέαμα που εάν 

δεν το δεις στην Ισπανία, δεν πρόκειται να το δεις 

πουθενά. Υπάρχουν πολλά μαγαζιά στο κέντρο της 

πόλης που κάνουν παραστάσεις φλαμένγκο. Αν δεν 

ξέρετε να χορεύεται φλαμέγκο μην διστάσετε αφού δεν 

υπάρχει καλύτερο μέρος στον κόσμο να μάθετε. 

 

 

 Νυχτερινή ζωή 

Το φλογερό ταμπεραμέντο των κατοίκων της Μαδρίτης 

και η χαρά που νιώθουν τους κάνει να θέλουν να 

χορεύουν και να τραγουδάνε συνέχεια κι έτσι 

υπάρχουν πολυάριθμα μέρη για την νυχτερινή 

διασκέδαση. Η πόλη διαθέτει μπυραρίες, μπαρ, ντίσκο 

και κλαμπ Φλαμένγκο και μπορείτε να δείτε από κοντά 

την ισπανική κουλτούρα και τους παραδοσιακούς 

χορούς της. Η διασκέδαση στην Μαδρίτη ξεκινάει 

σχετικά αργά και τελειώνει συνήθως τις πρώτες 

πρωινές ώρες. Μερικές γνωστές περιοχές με πολλά 

μπαρ και κλαμπ είναι το Bilbao, η Sol και η Moncloa. 


