Huikeat näktymät Alacala-pääkadulle ja Cibeles aukiolla.

MADRID: Huikeaa taidetta, maukasta
tapastelua ja unohtumatonta shoppailua
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Madrid on avoin kaupunki, jossa matkailija ei
tunne olevansa ulkomailla. Kaupunki elää täysillä
ja tarjoaa kulttuuria yllin kyllin. Gastronomialla on
vahva rooli. Lisäksi Madrid on nykyään yksi
Euroopan johtavista shoppailupaikoista.

TEKSTI ja KUVAT: ADRIÁN SOTO
- Tilastojen mukaan Madrid on Lontoon jälkeen suosituin
shoppailukaupunki. Meillä kauppojen aukioloajat on täysin
vapautettu. Periaatteessa, jos kauppias haluaa, hän voi pyörittää
bisnestä 24 tuntia viikon jokaisena päivänä. Meillä on suuria
kaupunginosia kuten Salamanca, jotka ovat erikoistuneet
nimenomaan shoppailuun, kertoo Madridin Matkailun
edistämiskeskuksen toimitusjohtaja Joaquín Castillo.
Salamanca on hienostokaupunginosa, jonka symmetrinen katualue
rakennettiin sata vuotta sitten. Se sijaitsee kivenheiton päässä
Madridin vanhasta keskustasta. Colonin aukio on hyvä paikka lähteä
tutkimaan Salamancaa. Jos espanjalaisilla on synonyymi
shoppailulle, se on Salamancan Serrano-katu.
Madridin Kultainen maili on juuri Serrano ja sen naapurikadut kuten
Velazquez, Ortega y Gasset sekä Goya. Alueelta löytyy
kansainväliset muottifirmat kuten Hermés, Prada, Carolina Herrera,
Bvlgari, Tiffany ja monet muut. Siellä on myös espanjalaiset
muotimerkit kuten, Caramelo, Corte Fiel, Desigual, U de 50, Zara
jne. Madridilaiset tietävät, että jos kalliit muotiliikkeet ovat Serranolla,
Goyan puolella hinnat ovat edullisempia.

Alcalan portti on yksi Madridin maamerkeistä.

Kultaisella maililla on myös kaksi ostoskeskusta, joista löytyy satoja
kauppoja: Jardin de Serrano, (Goya 6) ja ABC Serrano (Serrano 61).
Colonin aukiolla avattiin kesällä aivan uusi gastronominen keskus
Platea (www.plateamadrid.com), joka on saanut lämpimän
vastaanoton.
- Tämä keskus oli todella tarpeellinen Serranon alueella. Se
täydentää shoppailuhetkiä. Saman katon alla on huippukokkeja,
jotka valmistavat tapaksia, lounaita ja drinkkejä, sanoo Mónica Diaz,
Madridin matkailuklusterin toimitusjohtaja.

Platea on moderni,
viihtyisä ja jopa edullinen.
Lounas irtoaa 12 eurolla
ja tapasannos kahdella eurolla.
Lasillinen viiniä maksaa
myös vain pari euroa.
Mutta Madridin shoppailua ei voi ymmärtää ilman El Corte Inglés tavarataloa, jonka on sanottu olevan Espanjan Stockmann. El Corte
Inglésillä on kuusi tavarataloa Madridissa. Niistä suosituimmat ovat
keskustan Sol-alueella ja Serrano-kadulla.
Euroopan kiinnostavin kirpputori
Kaupungin vanhan keskustan Plaza Mayorin alueella on myös
ostoskatujen keskittymä. Täällä on edelleen monia vanhan hyvän
ajan erikoisliikkeitä kuten nappi- ja lelukauppoja, kelloseppiä, jne.
Noin 300 metriä Plaza Mayorin aukiosta etelään, Calle Toledo kadun ympäristössä toimii joka sunnuntai El Rastro, Euroopan ehkä
kiinnostavin kirpputori, mistä voi helposti löytää antiikkiakin. Rastrolla
kiertely on sekä turistien että espanjalaisten suurta huvia. Alue on
täynnä katutaiteilijoita ja baarit ja ravintolat tarjoavat parastaan.
Chuecan kaupunginosa sijaitsee noin puoli kilometriä Plaza Mayorin
aukiosta pohjoiseen, ja se tunnetaan gay-kulttuurin alueena. Siitä on
tullut varsinkin espanjalaisten suosima shoppailuseutu. Hortaleza- ja
Fuencarral-kadut lähtevät Gran Via -mahtikadulta kohti pohjoista.
Alueella on paljon pieniä putiikkeja ja se on loistava paikka kenkien
ja kosmetiikan hankkimiseen.
Kaupungin ulkopuolella, noin 40 kilometriä keskustasta luoteeseen
sijaitsee Las Rosas Village, mistä on tullut varsinainen ostoskeidas.
Siellä on noin sata kansainvälisten ja espanjalaisten muotifirmojen
outlet-putiikkia, joissa tuotteet ovat noin 40-60 prosenttia
edullisempia kuin kaupungin keskustassa. Las Rosas Villagessa
löytyy ravintoloita, vapaa WiFi, kampaamoita ja monia muitakin
palveluita. Täällä voi helposti viettää kokonaisen päivän miellyttävän
shoppailun parissa.

Museo del Jamón -ketjun baarit tarjoavat runsaasti kinkkulajeja.

Tapas-kierros on miellyttävää puuhaa

Ravintola Los Galayos Plaza Mayor -aukiolla on perinteinen ruokapaikka.

- Viikonloppuisin pikkutuntien aikaan Madridin keskustassa on täysi
touhu päällä. Siihen aikaan Barcelonassa ihmiset ovat jo lähteneet
nukkumaan, kertoo Mónica Diáz matkailuklusterista.
Madridilaiset tykkäävät kovasti viettää aikaa ulkona. Ravintoloiden
terassit ja baaritiskit ovat lähes aina täynnä, ja puheensorina on
taukoamaton. Sol-aukio on kaupungin keskipiste. Aukiolta länteen
lähtee kävelykatuja, jotka johtavat Kuninkaalliseen palatsiin. Palatsi
on avoinna yleisölle lähes joka päivä. Tuore Kuningas Felipe VI ja
kuningatar Leticia asuvat Madridin ulkopuolella Zarzuelan puiston
alueella. Kuninkaallisen palatsin ehkä kiinnostavin paikka on
valtaistuinsali, joka on edelleen käytössä. Palatsin viehättävä
ranskalaistyylinen puisto on tutustumisen arvoinen.
Kuninkaallisen palatsin edessä sijaitsevan Oriente-aukion reunalta
löytyy Café de Oriente -ravintola terasseineen. Tässä
hienostuneessa paikassa voi nähdä silloin tällöin myös
kuninkaallisen perheen jäseniä. Aukion tuntumassa on myös
kuuluisa Madridin oopperatalo.
Kaupungin vanhaa keskustaa kutsutaan myös itävaltalaiseksi
Madridiksi. Kun Madridista 1560-luvulla tuli Espanjan pääkaupunki,
sinne rakennettiin palatseja ja komeita aukioita kuten Plaza Mayor.
Tuolloin Habsburgien kuningasperhe tuli juuri Itävallasta.
Plaza Mayor oli alkujaan madridilaisten olohuone. Siellä vietettiin
kaikki juhlat ja seurattiin härkätaisteluja. Keskellä aukiota ratsastaa
hevosella Felipe II. Aukiota ympäröivissä rakennuksissa asuu
nykyään tavallisia vuokralaisia. Rakennusten kivijaloissa on lähes
pelkästään ravintoloita ja baareja. Tämä on hyvä paikka lähteä
tutustumaan tapas-kulttuuriin. Plaza Mayorilta löytyy kuitenkin myös
tasokkaita ravintoloita kuten länsilaidalla sijaitseva Los Galayos.
Aukion lähellä toimii San Miguelin kauppahalli. Komeasta
rakennuksesta on tullut kulinaarinen keskus, missä voi maistella
monenlaisia herkkuja kuten ostereita. Plaza Mayorin tuntumasta
löytyy myös maailman vanhin ravintola, Casa Botin (Cuchilleros 17),
joka on toiminut yhtäjaksoisesti vuodesta 1725.

Viiniä ja tapaksia Casa del Abuelossa (isoisän talossa) Goya-kadulla.

Jos matkailija lähtee Plaza Mayorilta itään, noin 300 metrin jälkeen
tulee vastaan kirjailijoiden kaupunginosa, Barrio de las letras.
Nimensä alue on saanut siksi, että täällä ovat asuneet monet
Espanjan kirjallisuuden isot nimet kuten Don Quijoten kirjoittanut
Miguel de Cervantes. Alueen keskipiste on aukio Plaza Santa Ana.
Siellä seisoo kahden Espanjan kulttuurin suurmiehen patsasta:
runoilija Francisco Garcia Lorca ja dramaturgi Calderon de la
Barca.
Santa Anan aukiolla on aina vipinää. Se on myös yöelämän keskus.
Lähellä on paljon ravintoloita ja baareja, jotka ovat auki aamun asti.
Santa Anan aukion tuntumassa toimii Cafe Central, missä voi lähes
joka päivä nauttia elävästä jazz-musiikista. Aukion lähellä toimii
myös nuorison suosima Club Planet.
Santa Anan aukiolla sijaitsee yksi Madridin tunnetuimmista
ravintoloista, Cerveceria Alemana, joka oli Ernest Hemingwayn
lempikapakka Madridissa. Kuppila on edelleen hyvin leppoisa, ja sen
ilmakuivattu kinkku (Jamón Serrano) on todella herkullista.
Lähellä oleva Calle Huertas -katu on tunnettu lukuisista baareistaan.
Yksi legendaarisista on Casa Alberto (Huertas 18). Täällä voi
maistaa Madridin uusinta villitystä, edullista hanavermuttia. Casa
Alberto on toiminut vuodesta 1827. Espanjassa on nautittu vermuttia
perinteisesti sunnuntaisin ennen lounasta. Nyt Madridissa monessa
paikassa tarjoillaan kylmää hanavermuttia yhden oliivin ja jäiden
kera. Se on vuoden hitti.

- Tapas-kierros on melkein must
Madridin-kävijälle. Gastronomialla
on merkittävä osuus meidän
matkailutarjonnassa.
Kaupungin ulkopuolella toimii
myös 40 viinintuottajaa, kertoo
Madridin matkailujohtaja Joaquín Castillo.

Pablo Picasson kuuluisin taulu La Guernica on nähtävillä Reina Sofia -taidemuseossa.

Mahtavat museot
Jos kerran ollaan kirjailijoitten kaupunginosassa, kannattaa kävellä
kohti yhtä Madridin pääkatua, Alcaláa. Osoitteesta Alcalá 42 löytyy
Taidetalo (Círculo de Bellas artes). Sen katutasossa toimii mukava
ja tasokas ravintola. Mutta jos haluaa kokea yhden kaupungin
häikäisevimmistä näköalapaikoista, kannata ottaa hissi ja ajaa
kattoterassille. Terassilla toimii kaksi baaria, ja hissikyyti maksaa
kolme euroa. Viikonloppuisin täällä voi olla tungosta.
Alcalá vie Paseo del Pradoon, eli museobulevardille. Madridin
museotarjonta on niin mittavaa, että jopa kulttuurin harrastaja voi
väsyä. Museo del Pradossa on yksi Euroopan johtavista
taidekokoelmista. Tutustumiseen kannattaa varata aikaa ainakin yksi
aamupäivä. Espanjalaiset mestarit ovat hyvin edustettuina.
Francisco de Goyalta on esillä 114 taulua kuten Mustat maalaukset
ja Diego Velazquezilta kuuluisa Hovinaiset ja 49 muuta teosta.
Italian taidetta edustavat Botticelli, Tiziano ja Tintoretto.
Flaamilaisen koulukunnan edustajia Pradossa ovat muun muassa
Rubens, Jan Breughel ja Van Dyck.
Pradoa vastapäätä sijaitsee taidemuseo Thyssen. Museolla on yksi
Euroopan huomattavimmista yksityisistä taidekokoelmista.
Thyssenillä on ranskalaisen impressionismin suuria nimiä kuten
Renoir, Monet, Degas, Manet ja Pizarro. Myös
postimpressionismin koulukunta on hyvin edustettu: Van Gogh,
Cézanne ja Munch. Yhdysvaltalaista modernia taidetta edustaa
Edward Hopper ja venäläistä Wassily Kandinsky.

Taidetarjonta on todella laaja. Joan Mirón veistoksia löytyy Museo Reina Sofian
puutarhasta.

Pradon bulevardin eteläosan suihkulähdettä vastapäätä on Atochan
rautatieasema, ja kadun toisella puolella vielä yksi madridilaisten
ylpeys, Reina Sofian modernin taiteen museo. Museossa on
loistava kokoelma 1900- ja 2000-luvun taideaarteita. Täällä on muun
muassa Pablo Picasson kuuluisa sodan vastainen teos Guernica.
Esillä on myös Salvador Dalín ja Joan Mirón teoksia.
Ja vielä on pakko mainita yksi museo, joka on erittäin suosittu
turistien kesken: Santiago Bernabéun stadionilla sijaitseva Real
Madrid -jalkapalloseuran museo. Se on interaktiivinen ja kävijä
pääsee jopa tutustumaan kuuluisaan vihreään kenttään. Real
Madridin museo on Santiago Bernabéun metroasemalla, ja
ympäristössä on lukuisia hyviä ravintoloita, missä voi syödä
leppoisissa tunnelmissa.

FAKTAT MADRID
Asukasluku: 3,5 miljoonaa
Nähtävyksiä: Pradon museo, Kuninkaallinen
palatsi, Plaza Mayor -aukio, Serranon
shoppailukatu.
Julkinen liikenne: Lentokentältä lähtee shuttlebusseja keskustaan ja matka maksaa 5 €.
Keskustaan pääsee lisäksi metrolinjalla 8, ja
matka maksaa 5 €. Taksimatka maksaa noin 30 €.
Kertalipun hinta kaupungissa on 1,50 €.
Turistilippu: Billete turístico on saatavissa
metroasemilta ja se maksaa 8,40 € /vrk ja 14,20 €
/2 vrk. Lippua voi käyttää rajattomasti kaupungin
metro- ja bussilinjoilla.
Mitä maksaa: Kahvikuppi 1-2 €, puolen litran
vesipullo 0,60 €. Kolmen aterian lounas, joka
sisältä leivän ja viinin tai olutta 9-15 €. Lasillinen
viiniä 2-4 €, tapas-annos 2-4 €.
Miten pääse Las Rosas Villageen: Moncloan
linja-autoasemalta bussit 625, 628 ja 629.
Yhdensuuntainen lippu maksaa 2 €. Plaza
España 7:sta lähtee luksusbussi, jossa saa
englanninkielistä palvelua. Meno-paluulipun hinta
on 16 €
Miten Madridiin pääsee: Sekä Finnair että
Norwegian lentävät päivittäin Helsingistä
Madridiin.
www.esmadrid.com/en

Suurin osa Madridin kuppiloista ja tavernoista on hyvin persoonallisia.

Cosido Madrileño on tuhti pataruoka.

Madrid on loistava kenkäostoskaupunki.

Serrano on ehdoton shoppailukatu.

