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Byens rytme

Madrid er byen, der aldrig sover. Madrilenerne er 
afslappede og spiser ofte og længe på byens 
mange barer, restauranter og natklubber. Det er 
B-menneskers paradis. Morgenmaden indtages op 
ad formiddagen omkring kl. 10.00-11.00. 

Frokost foregår i tidsrummet kl. 14.00 til 17.00. 
Sidst på eftermiddagen og i de tidlige aftentimer 
er byen fuld af forretningsliv, hvor madrilerne går 
på tapasbarer, får sig en drink og går deres 
daglige ´paseo´på gader og stræder. Først omkring  
kl. 21.00-22.00 begynder man på aftensmåltidet. 
Det kan derfor være en god idé at indstille sin 
døgnrytme til Madrid nogle dage forinden, for jo 
længere du kan holde sig vågen om aftenen, jo 
mere af Madrids sjæl får du ind under huden. 

Butikkerne har åbent fra ca. kl. 10.00 formiddag 
til ved kl. 19-20 tiden om aften – afbrudt af siesta 
midt på dagen. 

Det skal du have med

Afslappet påklædning til både byger og sol. Husk 
gode sko, for vi skal gå meget. Medbring evt. 
regntøj eller paraply eller invester i én ved 
ankomsten. Vejret kan i Madrid være lige så 
lunefuldt som det danske. Onsdag aften d. 18. 
juni skal vi spise på La Terazza del Casino, hvor 
der er dress code. Det er derfor meget vigtigt at 
medbringe jakkesæt og slips. Man bliver simpelt 
hen ikke lukket ind på La Terazza uden. Generelt 
er madrilenerne afslappet påklædt, men især 
forretningsfolk går ofte på restaurant og barer i 
mere formel påklædning. På mange måder er 
Madrid stadig en machokultur – og det ses i 
bybilledet.

Flyafgange

Vi skal flyve fra Kastrup lufthavn d. 16. juni kl. 
9.15. Vi mødes 2 timer før ved SAS-skranken i 
Check-in, hvor du vil få udleveret din flybillet. 
På afrejsedagen d. 19. juni kører vi fra hotellet kl. 
11.00 med flyafgang 13.30 og ankomst kl. 16.50 
i Kastrup lufthavn.

Har du yderligere spørgsmål til turen, så ring på 
27634666 eller send os en email:  
stinnehust@mac.com 

¡Hasta luego!
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