Bem-vindo a Madrid
Madrid Río é um enorme enclave lúdico e cultural paralelo ao Rio Manzanares, que, graças à sua
renaturalização, voltou a ter uma fauna surpreendente. Monumentos históricos e instalações de lazer e
cultura ao lado do leito do rio que recuperou sua biodiversidade em passos de gigante.
Do ponto de vista lúdico, o novo ordenamento da margem do Manzanares oferece um quadro extraordinário
para passar bons momentos em família. As crianças divertem-se bastante nas 17 áreas de parques infantis
que podemos encontrar ao longo do Salón de Pinos, todas elas com baloiços fabricados com materiais
sustentáveis e naturais como a madeira e a corda de cânhamo, que formam teias de aranha, camas de rede,
pontes suspensas ou lianas para trepar. Cada zona tem características diferentes consoante as idades, pelo
que há zonas habilitadas para crianças de tenra idade e outras para mais velhas que se baseiam na habilidade,
no equilíbrio e na força. O que sem dúvida põe de acordo a todos, crianças e adutos, é a Praia de Madrid Río,
jorros de água, ideais para tomar um refresco no verão..
Mas também se trata de um espaço onde os adultos poderão desfrutar de uma grande oferta cultural. Por um
lado, as atividades culturais (exposições, festivais musicais, peças de teatro, etc.) que são realizadas no
Matadero Madrid e, por outro lado, as pontes de construção recente e bela, como a ponte monumental de
Arganzuela ou ponte de Perrault.
Destaca-se o novo restaurante Café Naves, projetado pela arquiteta Paula López Barba e decorado pelos
designers británicos Morag Myerscough & Luke Morgan. Forma parte do conjunto de espaços para as artes
cênicas de Naves do Espanhol no Matadero e abriga um café restaurante e um cenário para atuações na
forma de café-teatro.
Em Madrid Río está também a Explanada del Puente del Rey, onde a seleção espanhola de futebol celebrou a
vitória no Mundial de Futebol da África do Sul em 2010. E se o plano do dia é ir de compras, não deixe de visitar
o imponente Centro Comercial Plaza Río 2.

Serviços
Alquiler de bicis

Circuito de running

Restauración

Senda botánica

Zona de pesca

Zona de picnic

Zona deportiva

Informação de interesse
Endereço
Puente de Segovia, s/n 28005

Zona
Madrid Río

Metro
Legazpi (L3, L6), Príncipe Pío (L6, L10, R), Puerta
del Ángel (L6)

Autocarro
6, 18, 25, 31, 33, 36, 39, 41, 46, 50, 62, 65, 75, 78,
138, 148

Cercanías (Local train)
Madrid-Príncipe Pío, Pirámides

Tipo
Parques y jardines
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