
Madrid de los Austrias é o centro histórico de Madrid. 

O nome “ de los Austrias” vem da disnastias de Aus-

tríacos que dominaram Espanha. Este reinado inciou-

se com o rei Carlos I, enriquecendo a arquitetura da 

cidade com monumentos e palacio. Posteriormente 

com Felipe II transformou a cidade na capital espanho-

la transformando considerávelmente a realidade da 

cidade. 
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Concierge 

Vêm comigo! 
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Teléfono: +34-622672201 

Email: info@descubramadrid.com 

Www.descubramadrid.com 

 

Concierge : Andrea Lima 

 

 

Inicio: 10:00      Final : 18:00      Almoço: 13:30  

Puerta de Sol, Plaza Mayor, La latina  

Catedral de Almudena.  

Palácio Real 

Templo deboh,  

plaza Espanha,  

chegada na gran via e caminha-

da pelas ruas do centro  

Porta de alacalá, parque Retiro  

Bairro das Letras , Plaza Santa Ana 

museu do Prado., Reina Sofia 

Entradas  

Entrada no Museu do Prado – 14 euros,  

Entrada no Reina Sofia – 12 euros,  

Entrada no Palacio Real – 10 euros  

Entrada em Santiago Bernabeu –  

   Adulto - 19 euros / Criança até 13 anos -14 euros.  

 

"Fui sobre água edificada, meus muros de fogo são". 
 
Com esta frase histórica, que remete aos séculos IX e 
X, apresento-lhes oDescubra Madrid - Concierge! 
 
Madrid é hoje uma cidade cosmopolita, onde convivem 
em harmonia povos de muitas partes do globo, princi-
palmente dos países vizinhos, do norte do continente 
africano, e como não poderia ser diferente, da Améri-
ca Latina, em especial os brasileiros. 
 
É também, uma capital com altos índices de desenvol-
vimento humano e urbano, decorrendo uma excelente 
qualidade de vida, seja para quem pretende ter resi-
dência fixa, como também, e principalmente para vo-
cês que aqui desembarcam em suas merecidas férias. 

 
Um grande centro de entretenimento esportivo, cultu-
ral, gastronômico, e porque ninguém é de ferro, exce-

lente para compras!!! 
 
Nosso convite é para 
que tenham férias 
inesquecíveis, viven-
ciando a história desta 
bela cidade, conhe-
cendo seus segredos e 
mistérios, enfim pas-
sando alguns bons 
dias como um cidadão 
madrileño. 

 
Nossos serviços estão disponíveis para facilitar sua 
estadia em Madrid. 

 
Visite Madrid. 
  
Nós te acompanhamos e te assessoramos! 
 

Roteiro 

 

 

Considerações  

 É recomendável ir com um sapato confortável, pois 

iremos fazer uma boa caminhada.  

 Roteiro realizado em 1 ou  2 días. Dependendo da 

disponibilidade do cliente 

 Os pontos turístico mais distante, como o estadio 

do Santiago Bernabeu, o deslocamento é feito em 

transporte publico. O preço do abono turístico diario 

é de 8.40 euros 

 Este é um roteiro sugerido podemos adaptá-lo à 

necessidade do cliente 

 A dieta e transporte do GUIA é de responsabili-

dade de DESCUBRA MADRID. 

 A dieta e transporte é de responsabilidade de 

http://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g187514-d4059346-Reviews-Descubra_Madrid-Madrid.html

