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Reisgegevens   Madrid 12 t/m 14 april 2013 

Vluchtschema  

KLM:   KL 1699 12 APR Amsterdam – Madrid   V. 06.50 A. 09.25 

  KL 1706  14 APR Madrid – Amsterdam   V. 20.15 A. 22.50 

Hotel Mediodía,  

Plaza Emperador Carlos V 8 : www.mediodiahotel.com  

Hotel Mediodía is een eenvoudig maar gezellig hotel in het centrum van Madrid.  

Het ligt naast het Atocha-station en vlakbij Parque de Retiro en El Prado. Elke kamer 

heeft een badkamer, tv, gratis Wi-Fi, een föhn en een kluisje. Er is een 24-uurs 

receptie, een lift en een klein restaurant voor het ontbijt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinerario  

Viernes: ± 11.00 - 13.30 uur: visitamos El Prado, después: El parque Retiro,  

Plaza de Cibeles, Guernica, Estación de Atocha, tarde libre  

Sábado: 10.00 - 12.00 uur; Austrias, Sol y Centro: : Palacio Real,  Plaza de Oriente, 

Catedral, Muralla Árabe, Plaza de la Villa, Mercado de San Miguel, La Plaza Mayor, 

Chocolatería San Ginés, Plaza de la Puerta del Sol 

tarde libre. 

Domingo: Visita al Rastro y el barrio La Latina, Plaza de Paja, Morería, Capilla del 

Obispo, Iglesia de San Pedro El Viejo,  

tarde libre 
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Viernes, el 12 de abril 

Aankomst 9.25 uur. Trein naar het hotel vanaf T4, línea C-1, 33 minuten 

(www.ctm-madrid.es/como_ir_a/madrid/como_ir_a_madrid7.jsp) 

Museo Nacional del Prado 

Dit is een van de beroemdste musea ter 

wereld. Hier bekijken we een aantal 

belangrijke schilderwerken en krijgen 

uitleg van onze medecursisten. Er zijn 

meer dan 8600 schilderijen, met vooral 

veel Spaanse kunstenaars van de 14e 

eeuw tot de 19e eeuw. De belangrijkste 

schilderwerken die hier hangen zijn van  

El Greco, Velázquez, Murillo, Goya, 

Jeronimus Bosch, Rembrandt, Rafael, 

Titiaan en van der Weyden.  

De stijlen die vooral te zien zijn in het museum zijn barok, classicisme en piëtisme (een 

religieuze stroming gepromoot door de Katholieke kerk).  

Guernica 

Guernica is een schilderij van Picasso uit 1937, genoemd naar de plaats Guernica in Spaans 

Baskenland. Aanleiding voor het schilderij is het bombardement van Guernica door de 

fascisten onder leiding van Francisco Franco, 

om de weerstand van de Republikeinen te 

breken. Het schilderij, met de enorme 

afmetingen 3,49 m hoog en 7,76 m breed, is 

een van de meest indrukwekkende en 

controversiële werken van Picasso.  

Parque del Buen Retiro 

Na het Prado lopen we naar het Parque del Buen Retiro. Op deze plek stond vroeger het 

paleis van Felipe IV (ca. 1600). Er staan nog twee gebouwen die daar bij hoorden: Casón del 

Buen Retiro (nu onderdeel van het Prado), een voormalige balzaal en het Museo del 

Ejército, nu een wapenmuseum, waar onder andere het zwaard van El Cid te zien is en het 

kruis dat Columbus meegenomen zou hebben naar Amerika. Het park was in de 17e eeuw 

privé-eigendom van de koninklijke familie. 

http://www.ctm-madrid.es/como_ir_a/madrid/como_ir_a_madrid7.jsp
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Centraal in het park ligt een vijver met een 

zuilengalerij in de vorm van een halve maan met 

een standbeeld van koning Alfonso XII. We 

kunnen er roeiboten huren. Er is een Rosaleda 

(een rozentuin), een kunstmatige heuvel, de 

fontein van de artisjok en de fontein van de 

gevallen engel.  

Het Palacio de Cristal is zonder meer het mooiste gebouw van het park. Het is gebouwd in 

1887 met als voorbeeld het beroemde Cristal Palace in Hyde Park in Londen. Dat gebouw is 

afgebrand in 1936. Dit Madrileense paleis is speciaal 

ontworpen om planten ten toon te stellen uit de Filipijnen. 

Vooral de weerspiegeling in het water is prachtig. Het Palacio 

de Cristal was de plek waar op 10 mei 1936 de Republiek 

werd uitgeroepen onder leiding van Manuel Azaña. In 1975 is 

er een grote restauratie geweest, waarbij het gebouw weer in 

de oorspronkelijke staat werd hersteld. Nu worden er 

tentoonstellingen gehouden van hedendaagse kunst. 

La Plaza de Cibeles 

Dit plein is bekend om zijn fontein met een marmeren beeld in het midden. Het is een beeld 

van de Romeinse godin Cybele, die op een strijdwagen zit, getrokken door twee leeuwen.  

De fontein is ontworpen door de Spaanse architect Ventura Rodríguez tussen 1777 en 1782. 

Het is op dit plein dat alle Spanjaarden bijeenkomen als Real Madrid gewonnen heeft. 

Cybele krijgt dan een vlag van de club aan. Bekend gebouw aan het plein is het Palacio de 

Comunicaciones uit 1909, het voormalige hoofdpostkantoor, dat sinds 2007 als stadhuis 

dient. Verder staat er het Palacio de Buenavista uit 1707, dat nu hoofdkwartier is van de 

generale staf van het Spaanse leger en ertegenover het hoofdkwartier van de Banco de 

España.  

Antigua Estación de Atocha 

Dit is het eerste spoorwegstation van Madrid en werd gebouwd in 1851. Toen heette het nog 

het Estación de Mediodía. Het ligt aan de Plaza del Emperador Carlos V, net als ons hotel. 

Na een grote brand werd het in 1892 weer heropend. Sinds 1992 is het oude gebouw niet 

meer als station in gebruik. Het is een tropische tuin met winkels, cafés en nachtclubs. 

Treinen rijden vanaf het nieuwe moderne station, Op 11 maart 2004 vond er bij het station 

een terroristisch aanslag plaats waarbij 191 mensen om het leven kwamen. 
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   Sábado, el 13 de abril  

Palacio Real (1) 

Het Palacio Real, koninklijk paleis, is 

gelegen in het westelijke deel van 

Madrid. Het paleis is de officiële 

residentie van de Spaanse koninklijke 

familie. Hoewel de Spaanse koninklijke 

familie niet in dit paleis woont, maar in 

het “Palacio de la Zarzuela”, wordt het 

nog steeds gebruikt bij officiële 

ceremonies.  

Het paleis dateert uit de 9de eeuw. Het was vroeger een fort dat was gebouwd door het 

Islamitisch koninkrijk van Toledo. Dit fort werd onder meer gebruikt door de koningen van 

Castilla. Het fort bood ruimte voor de bouw van een Alcázar in de 16de eeuw. Een brand 

vernietigde het Alcázar en daarmee werd de koninklijke familie 

op de kerstavond van 1734 dakloos. Koning Phillip V gaf meteen 

opdracht om een nieuw paleis te laten bouwen op precies 

dezelfde plek. Het koninklijke paleis dat uit de as herrees is het 

huidige paleis. Het nieuwe paleis was in 1755 gereed en koning 

Carlos III nam in 1764 zijn intrek in het paleis. 

Veel belangrijke staatsceremonies vinden plaats in het koninklijk paleis. Protocollen vereisen 

dat het paleis de plaats is voor het ontvangen van staatshoofden en het verwelkomen van 

nieuwe ambassadeurs. Een goed voorbeeld van een officiële ceremonie vond plaats in 1986 

toen Spanje officieel lid werd van de Europese Unie. De toetredingsceremonie vond plaats in 

de troonzaal. Net zoals in Londen vindt er ook in Madrid een wisselen van de wacht plaats.  

Plaza de Oriente (2) 

Aan dit plein ligt het Palacio Real, het Teatro Real en 

het klooster Real Monasterio de la Encarnación.  

Het heet Oriente omdat het plein ten oosten van het 

Paleis ligt. Er is een centraal beeldenpark, met tuinen. 

Er staat een beeld uit de 17e eeuw van Felipe IV te 
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paard. Dit is het eerste beeld van een paard dat op zijn achterbenen staat. Het is van Pietro 

Tacca en die had hiervoor advies gekregen van Galileo Galilei. Er staan ook beelden van 

Spaanse koningen. In 1990 werd de drukke Calle de Bailén door een tunnel geleid. 

Catedral de Santa María la Real de la Almudena (3) 

Ondanks dat de plannen voor een kathedraal in de Spaanse hoofdstad stammen uit de 16e 

eeuw, begon de bouw van de kerk pas in 1883.  

De kathedraal werd door Paus Johannes Paulus II 

gewijd op 15 juni 1993. De kathedraal zou eerst in een 

gotische stijl worden gebouwd, maar om het gebouw 

beter te laten aansluiten bij het Koninklijk Paleis is later 

besloten de neoclassicistische stijl te gebruiken. Het 

interieur is modern met zelfs popart-invloeden. 

 
Muralla Árabe (4) 

Achter de kathedraal is nog een stuk muur te vinden uit de 9e eeuw. 

Het is onderdeel van de vesting gebouwd door de Middeleeuwse 

moslimheersers. Latere delen stammen uit de 12e en 13e eeuw toen 

de stad in Christelijke handen was.  

Plaza de la Villa (5)  

Dit is een van de mooiste pleinen 

van Madrid, hoewel niet erg groot. 

Aan drie zijden kunnen we prachtige 

voorbeelden zien van 17e eeuwse barroco madrileño. Dat is 

een techniek van baksteen, steen en gietijzer. Aan dit plein 

heeft heel lang het gemeentehuis gezeten aan de westzijde. 

Verder zijn te zien: Casa de los Lujanes en het Casa de 

Cisneros uit 1537. 

Mercado de San Miguel (6) 

Deze markt is bijzonder omdat het nog de originele bouw is uit begin van de 20e eeuw. Er 

zijn twee verdiepingen en je vindt er van alles. Er zijn veel barretjes en restaurants en er is 

van alles te koop. In de Middeleeuwen was hier al een openlucht markt. Hier brachten de 

gilden hun waren aan de man. Begin 19e eeuw werd de plaatselijke kerk afgebroken, 

waardoor er een plein ontstond. Men besloot om er een overdekte markt neer te zetten met 

dezelfde naam als de voormalige kerk. In 1809 was het een overdekte markt die 
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gespecialiseerd was in vis. Het was nog geen gebouw. De overkapping werd gerealiseerd na 

1913. In 1916 was de opening.  

Plaza Mayor (7) 

Het Plaza Mayor is in 1619 ontworpen door Juan Gómez de la Mora. De eerste publieke 

happening die op dit plein gehouden werd, is de heiligverklaring van San Isidro Labrador, de 

schutspatroon van Madrid. Tot 1878 werden er ook stierenvechten georganiseerd met wel 50 

duizend bezoekers.  

Hier werden ook de ketters 

onderworpen aan een auto da fé 

tijdens de Spaanse Inquisitie. Een auto 

da fé (letterlijk: daad van geloof) was 

een ritueel waarbij ketters en afvalligen 

gestraft werden. Het bestond uit een 

mis, een gebed, een openbare 

processie van de schuldigen en het 

voorlezen van hun daden. Het duurde 

enige uren. Het was een religieuze 

handeling waarbij niet gemarteld of 

verbrand werd. Dit gebeurde pas 

daarna. Het is een terugkerend 

onderwerp in de Spaanse kunst.  

Chocolatería de San Ginés (8) 

Dit is de meest bekende churros-verkoper van Madrid. Het 

bedrijf is gesticht in 1890 als hostal, maar maakt sinds 1894 op 

traditionele wijze churros. Op hun website leggen ze uit waar 

de cacao vandaan komt en hoe het in Europa terecht gekomen 

is. Veel mensen komen hier na het uitgaan om nog iets te eten 

voor het slapen gaan. Er zijn ook in Tokio en Shanghai 

branches van dit bedrijf. 

 
Plaza de la Puerta del Sol (9)  

Op dit plein is het nulpunt van Spanje te vinden: de 

plek waar alle wegen beginnen van Spanje. Met 

Oudjaarsavond verzamelen zich hier duizenden 
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mensen om gezamenlijk het nieuwe jaar in te luiden. 

De klok van het Casa de Correos slaat 12 keer en bij 

iedere slag eten de Spanjaarden een druif. Dit brengt 

geluk. Sinds 1962 is dit ook te volgen op de tv. Het 

bekendste beeld op het plein en symbool van de stad 

is het ongeveer 4 meter hoge beeld Oso y Madroño 

("beer en meiboom"). Dit is een bekend trefpunt voor 

Madrilenen.  

De Puerta del Sol was in vroeger tijden één van de 

toegangspoorten in de omheining die Madrid in de 

15e eeuw omsloot. In die tijd werd het centrale deel 

van Madrid beschermd door een muur, gebouwd in 

de 12e eeuw. Daarbuiten bevonden zich de 

middeleeuwse buitenwijken. De toegangspoort tot het 

centrale deel werd Puerta del Sol genoemd omdat hij 

op het oosten, waar de zon opkwam, gebouwd was 

en versierd met een zon.  

Domingo, el 14 de abril 

El Rastro  

De Rastro is een openluchtmarkt, oorspronkelijk voor tweedehands spullen. Hij is geopend 

op zondagmorgen en op feestdagen. Deze markt is ontstaan in 1740 naast het slachthuis als 

een soort half clandestiene zoco (van het Arabische soek). De naam Rastro betekende in de 

XVI eeuw slagerij. Deze markt heeft zijn bestaansrecht verdiend en staat ook in alle 

reisgidsen van Madrid. Er zijn wel 3500 stalletjes. De Rastro is te vergelijken met het 

Waterlooplein in Amsterdam, maar dan veel groter. 

La Latina 

Deze wijk combineert alle goede dingen van Madrid. Er zijn nauwe straatjes met tapastenten 

en winkeltjes, maar ook elegante kerken. De Plaza de la Paja is een voorbeeld van een 

intiem plein waar de dorpssfeer heerst uit de Middeleeuwen. De naam dankt dit plein aan het 

stro (paja) dat de bisschop hier verhandelde. Dat stro kwam van zijn landerijen en was 

bestemd voor de ezels die ze hadden. Hier vinden we ook de Capilla del Obispo (1) en de 

Iglesia de San Andrés (2). De Capilla is een Renaissance-kerk met gotische elementen in 

het plafond. Achter het altaar is een prachtig reredo of altaarstuk te zien.  
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La Morería 

Ten zuiden van de Plaza de Paja bevindt zich ook de oude Joodse wijk, de Morería. In de 

Middeleeuwen was Madrid nog een kleine nederzetting aan de rand van een riviertje dat 

Matrice (Madre) heette. Daar komt ook de naam Madrid vandaan. Eeuwenlang was het 

strijdtoneel geweest tussen de Arabieren en de Christenen.  

In 1083 kreeg Alfonso VI de stad in handen.  

Er waren toen twee kernen die bij de nederzetting hoorden: één binnen de stadsmuren en 

één buiten. Alfonso bouwde een nieuwe muur om de plek te beschermen tegen de constante 

aanvallen van buitenaf. De Moorse wijk lag binnen deze tweede muur.  

In deze wijk vinden we La Plaza del Alamillo, waar vroeger het Arabische gerechtshof zat. Bij 

nummer 3 op het kaartje staat de Iglesia de San Pedro el Viejo. Het is een van de oudste 

kerken van de stad. De klokkentoren is duidelijk een voorbeeld van Mudéjarstijl (Moors). De 

kerk is gebouwd op de plek waar vroeger de moskee stond. Er wordt zelfs gezegd, dat de 

toren vroeger de minaret was.  

 

 


