Albergs Madrid - Equity Point Hostels

Alberg a Madrid
Equity Point t'ofereix un alberg a Madrid:

Equity Point Madrid situat al centre de

Madrid

, al costat de la Puerta del Sol.
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Guia de Madrid
La gran metròpolis de Madrid, amb més de tres milions d'habitants, s'alça 646 metres per
sobre del nivell del mar com la capital d'Espanya. Situada en el centre geogràfic de la
península ibèrica, en mig de les llegendàries Castelles, s'ha convertit en una ciutat cosmopolita,
un centre de negocis per a les grans multinacionals europees i la seu de les administracions
públiques de l'Estat i del Govern. També allotja els principals bancs del país i en ella hi viu la
família reial espanyola.
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Madrid, amb els seus origens en els temps de l'Emir Àrab Mohemed I (852-886), que va
ordenar la construcció d'una fortalesa colindant amb el riu Manzanares, i ciutat que va ser
motiu de disputa posteriorment entre cristians i àrabs fins que va ser presa per Alfons VI el
segle XI. A finals del segle XVII una nova línia defensiva va ser construida a Madrid per a
protegir les noves zones exteriors, així van sorgir les rutes de Segovia, Toledo i València. Va
ser el segle XVIII durant el regnat de Carles III, quan les principals artèries de la ciutat van ser
construides, el Paseo del Prado o el Paseo de las Acacias.
Madrid va iniciar el seu apogeu amb José Bonaparte, que s'encarregà de reformar La Puerta
del Sol y els seus voltants, la Gran Via va ser construida a semblança de la sisena avinguda
com un centre comercial de luxe. Els anys 50, el majestuós Paseo de la Castellana va ser
extès i les més grans institucions financeres del país van construir-hi grans i moderns edificis.

De caràcter clarament clàssic, la gran ciutat es va adaptant lentament als nous temps i poc a
poc es va convertint en punt de visita obligat per a tots els turistes que vulguin conèixer la vida
d'Espanya en tot el seu esplendor. Únicament aquí es poden trobar les grans avingudes amb
els impressionants ministeris, cap altra ciutat espanyola alberga tan elevada quantitat d'edificis
monumentals, la gran majoria dels quals destinats a fins públics.
Madrid, ciutat clàssica i tancada, també ha sapigut treballar la seva vida nocturna i és
d'obligada menció la diversitat d'ambients per a gaudir d'unes copes, unes tapes (a ser possible
també combinades amb el "bocadillo de calamares") i festa fins la matinada.

El millor de Madrid
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El Museu del Prado
El Museu Thyssen
La Puerta del Sol
La Almudena
La Plaza Mayor
El barri de Serrano
T4 (la nova moderna i impressionant terminal de l'aeroport)
El Paseo de la Castellana
La plaça Cibeles
L'edifici de Correos

També tenim albergs a Barcelona , Girona, Marrakech i Londres:

Albergs a Barcelona

Alberg a Girona

Alberg a Marrakech

Albertg a Londres

Alberg a Lisboa
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