
Madryt – mekka turystów i biznesmenów z całego świata 

Madryt – największa metropolia, a zarazem stolica Hiszpanii – to raj dla miłośników historii, 

sztuki i kultury. Ulice miasta nigdy nie pustoszeją, co stanowi dużą atrakcję dla osób, które 

preferują nocny tryb życia, bądź chcą odpocząć po intensywnym dniu zwiedzania. A jest co 

zwiedzać! Obowiązkowym punktem na mapie każdego turysty jest Muzeum Prado, w którym 

zgromadzono imponującą kolekcję malarstwa klasycznego – z Goyą, El Greco i Velazquezem 

na czele. Mimo długich kolejek warto zobaczyć również Pałac Królewski wraz z 

przyległościami, egipską świątynię Debod oraz Plaza Mayor – tego ostatniego polecać akurat 

nie trzeba, bo każdy turysta prędzej czy później tam trafi. W kawiarenkach i barach 

rozlokowanych wokół placu możemy odpocząć lub – jak duża część osób odwiedzających 

Madryt – załatwić interesy. Wszak nie zapominajmy, że stolica Hiszpanii jest najważniejszym 

ośrodkiem przemysłowym kraju i centrum handlu międzynarodowego.  To miasto naprawdę 

warte zobaczenia! 

Transport z lotniska do Madrytu 

Port lotniczy Madryt-Barajas usytuowany jest 13 kilometrów od historycznego centrum 

miasta. Dojazd do Madrytu wiąże się zatem z dodatkowymi kosztami. Osoby dysponujące 

większym budżetem mogą zdecydować się na wynajem prywatnego samochodu lub 

skorzystania z usług firmy taksówkarskiej. Niestety, taxi Madryt jest dość drogie, dlatego 

większość pasażerów wybiera metro lub autobus. Na szczęście madrycka sieć komunikacyjna 

jest bardzo dobrze rozwinięta i zapewnia pełną wygodę podróży. 

Taxi Madryt – koszt przejazdu 

Wychodząc z terminala, od razu natkniemy się na postój taksówek. Nie da się ukryć, że taxi 

Madryt to najwygodniejszy i najszybszy sposób na przedostanie się do centrum miasta. 

Niestety, wysoki komfort podróży idzie w parze z równie wysoką ceną. U licencjonowanego 

przewoźnika, którego można poznać po charakterystycznych białych pojazdach z czerwonym 

paskiem i logo umieszczonym na drzwiach taxi - Madrid City Counsil – zapłacimy około 20-30 

euro. Warto jednak pamiętać, że na postojach aż roi się od taksówkarzy, którzy – żerując na 

niewiedzy turystów – naliczają nawet dwukrotnie wyższe stawki za przejazd!  

Metro i Autobus – najtańszy transport z lotniska do Madrytu 

Osoby ceniące ekonomiczne rozwiązania mogą skorzystać z transportu publicznego. 

Zdecydowanie najlepszym wyborem jest metro (Madryt ma jeden z najstarszych systemów 

metra w Europie!) lub autobus. Decydując się na zakup biletu turystycznego (Tourist Travel 

Pass), zaoszczędzimy na przejazdach i będziemy mieli możliwość nieograniczonego 

korzystania z komunikacji miejskiej w wybranej opcji czasowej 

(https://www.esmadrid.com/en/madrid-tourist-travel-pass). Za jednodniowy bilet zapłacimy 

zaledwie 8.40 euro – lotnisko w Barajas znajduje się w strefie A.  

Metro linii 8 dowiezie nas do centrum w niespełna kwadrans (wyjście na stacji Nuevos 

https://www.esmadrid.com/en/madrid-tourist-travel-pass


Ministerios). 

Zwolennicy transportu drogowego mogą wybrać przejazd autobusem – prywatnym lub 

miejskim. Niestety, wybierając autobus miejski Madryt, musimy liczyć się z tym, że nie 

dojedziemy do ścisłego centrum. 

Autobusy nocne (Madryt i okolice) , tzw. ‘buhos’, kursują co 15-20 minut w dni powszednie i 

co pół godziny w weekendy.  

Pociąg – Madryt i okolice 

Pociąg do centrum Madrytu kursuje bezpośrednio z terminala 4 (co mniej więcej 30 minut) 

w przez Chamartin, Atocha i Principe Pio. Czas przejazdu do stacji końcowej wynosi ok. 35 

minut. To dobry środek transportu do Madrytu dla osób, które zarezerwowały hotel blisko 

Sol i świątyni Debod. 

Dojazd samochodem do hotelu w Madrycie 

Zdecydowanie najdroższym środkiem transportu jest prywatny samochód. Za wypożyczenia 

auta zapłacimy ok. 40 euro! Jeżeli nigdy wcześniej nie byliśmy w Hiszpanii, warto skorzystać z 

GPS-u albo odszukać na mapie trasę N100, a następnie zjechać na N2 w kierunku Madryt-

Barcelona.  

 


