Bem-vindo a Madrid
AVISO: É possível que em determinadas ocasiões, o parque de El Retiro e outros oito parques da
cidade (El Capricho, os Jardins de Sabatini, La Rosaleda del Parque del Oeste, os parques de Juan
Carlos I e Juan Pablo II, a Quinta de Fuente del Berro, a Quinta de los Molinos e a Quinta de Torre
Arias) podem encontrar-se com zonas balizadas ou encerrados temporariamente, em virtude da
aplicação do protocolo de alerta por condições meteorológicas do Ayuntamiento de Madrid. Nestas
circunstâncias, e uma vez que não é possível proceder ao encerramento destes parques, recomenda-se não
passear nem circular pela área da Dehesa de la Villa e do Parque del Oeste.
O Ayuntamiento comunica estes alertas através de @MADRID, a sua conta oficial de Twitter.

Veja as telas de informações em cada entrada.

Aberto todos os dias
Outono - Inverno: de outubro a março, das 06:00 às 22:00 h.
Primavera - Verão: de abril a setembro, das 06:00 às 0:00 h.
Nota: o horário indicado em Google Maps é incorreto
Nota 2: Durante estes meses estão a decorrer obras de acondicionamento no Paseo de México

Os seus 125 hectares e as suas mais de 15 000 árvores proporcionam um refúgio verde
no centro de Madrid. Do ponto de vista botânico são de considerar alguns dos seus
jardins: o Jardim de Vivaces, os Jardins de Cecilio Rodríguez (jardins clássicos com um
toque andaluz), os Jardins do Arquiteto Herrero Palacios, a Rosaleda (coleção de rosas)
e o Canteiro Francês com o Cipreste, a árvore mais antiga de Madrid, que se diz poder
ter 400 anos.
Além de ser um dos pulmões verdes da cidade de Madrid, O parque do Retiro também oferece a
madrilenos e visitantes várias atividades associadas à cultura, ao ócio e ao desporto. Entre os seus
elementos arquitetónicos e históricos mais importantes encontram-se o Lago Grande, onde é
possível alugar barcos a remo e desfrutar de uma aula solar ou de cursos na Escola Municipal de
Piraguismo, dirigida às crianças e aos jovens dos 7 aos 17 anos, o Palácio de Velázquez e o

Palácio de Cristal, ambos utilizados atualmente como salas para exposições. O Palácio de Cristal
é um pavilhão romântico concebido para acolher uma mostra de plantas exóticas durante a
Exposição das Filipinas de 1887, e constitui um dos principais exemplos da arquitetura do ferro em
Espanha.
O Retiro alberga também uma série de esculturas e fontes de grande beleza, como o
monumento a Alfonso XII, da autoria do arquiteto José Grasés Riera - que estreia esta
primavera um miradouro de onde é possível desfrutar de fantásticas vistas da cidade -, e o parque
privado de Fernando VII, situado na esquina das ruas O'Donnell e Menéndez Pelayo, que inclui a
Casa do Pescador, a Montanha Artificial e a Casa do Contrabandista (que agora alberga Florida
Retiro, um moderno espaço polivalente dedicado ao ócio e à hotelaria, que durante anos albergou
a antiga discoteca e sala de festas Florida Park), que conferem a esta parte do parque um ar
romântico. Merecem também destaque a estátua El Ángel caído, a única escultura do mundo
que representa o diabo, a fonte das Galápagos, que comemora o nascimento de Isabel II, a
surpreendente Ermita de San Pelayo y San Isidoro, o Bosque del Recuerdo e o Teatro de Títeres,
um teatro único na Europa, com uma programação estável todos os fins de semana.

Para passear, praticar desporto, e muito mais
O parque do Retiro é um dos lugares preferidos por turistas e madrilenos para passear e praticar
desporto, em especial o running e a patinagem. Existem também várias áreas de jogo para
cianças espalhadas pelo parque.
O Centro desportivo Municipal La Chopera, a Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías e o
Centro Cultural Casa de Vacas são outros dos lugares a ter em conta durante este percurso
pelo Retiro. Os apaixonados pela botânica não devem deixar de visitar o ahuehuete, que é
provavelmente a árvore mais antiga da cidade de Madrid. Plantado por volta de 1630, trata-se de
uma espécie muito exótica, que tem a particularidade de só perder as folhas em determinados
anos. Conta-se que durante a Guerra da Independência contra os franceses foi um dos poucos
exemplares que se salvou das árvores do parque, ocupado e utilizado pelos franceses como
quartel-general. Segundo consta, os soldados de Napoleão decidiram instalar entre os ramos da
enorme árvore um canhão, que disparavam desde essa posição.
Nos arredores é possível alugar uma bicicleta, para desfrutar do parque sobre rodas. E para
uma 'paragem técnica', não há nada melhor do que descansar num dos seus populares quiosques
de bebidas ou esplanadas.

O Parque do Retiro é também o cenário de eventos tão emblemáticos como a Feira do Livro e os
fogos de artifício de San Isidro.

Serviços

Alquiler de barcas

Alquiler de bicis

Cafetería

Circuito de running

Puntos de información

Restauración

Restaurante

Senda botánica

Servicio de visitas guiadas

Zona de picnic

Zona deportiva

Informação de interesse
Endereço

Zona

Plaza de la Independencia, 7 28014

Retiro

Web

Metro

https://bit.ly/3bGwJUl

Retiro (L2)

Autocarro
1, 2, 9, 14, 15, 19, 20, 26, 28, 32, 51, 52, 61,
63, 74, 146, 152, C1, C2

Cercanías (Local train)
Madrid-Atocha

Horário
O parque poderá encontrar-se
temporariamente encerrado, sem aviso
prévio, em caso de condições
meteorológicas adversas, ou após as
mesmas, para inspeção depois de chuvas
intensas ou ventos fortes.

Primavera e Verão (de abril a setembro): 6h00
– 24h00.

Preço

Outono e Inverno (de outubro a março): 6h00
– 22h00.

Entrada livre.
Nota: o horário indicado em Google Maps é
incorreto
Nota 2: Durante estes meses estão a decorrer
obras de acondicionamento no Paseo de
México
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