Web oficial de Turismo Madrid

Lago Grande de El Retiro
No coração do Parque de El Buen Retiro encontra-se este grande lago frequentado pelos
madrilenos para apanhar sol e andar de barco.
Construído entre 1634 e 1636 pelo arquiteto Cristobal de Aguilera, este lago foi o coração do
jardim do palácio de recreio do Buen Retiro, e serviu para para acolher espetáculos aquáticos,
como batalhas navais ou naumaquias, e os passeios em barca dos monarcas e da sua corte. Na
verdade, na época, estava ligado por uma ria à capela de Santo António dos Portugueses, hoje
desaparecida, e o Retiro tinha os seus próprios estaleiros para construir navios. Na altura, o lago
tinha uma ilha em forma elíptica no centro, onde se realizavam representações teatrais ou
musicais.
Quase um século depois, desse mesmo lugar, Farinelli deleitava com a sua voz a corte de Felipe
V. No último quarto do século XVIII as águas cobriram a ilha central do lago grande e, no início do
século XX, em 1902, foi erguido o monumento a Alfonso XII, financiado por subscrição popular,
sendo um exemplo significativo da arquitetura historicista. Desenhado por José Grases Riera e
concluído por Teodoro Anasagasti, a estátua equestre que o coroa é obra de Mariano Benlliure.
O lago oferece várias atividades, como o aluguer de embarcações a remo, duas das quais
adaptadas para utilizadores de cadeiras de rodas (em funcionamento a partir de fevereiro de
2019), uma embarcação solar (acessível a utilizadores de cadeiras de rodas) e uma aula solar,
bem como a Escola Municipal de Canoagem, dirigida a crianças e a jovens dos 7 aos 17 anos.

Serviços
Alquiler de barcas

Acessibilidade
General accesibility

O cais e o barco solar encontram-se adaptados para permitir o acesso a utilizadores de cadeiras
de rodas.
Duas das embarcações a remo são acessíveis a utilizadores de cadeiras de rodas, por meio de
um portão situado na parte posterior da embarcação.

Informação de interesse
Endereço

Zona

Paseo de Colombia, 2 28009

Retiro

Telefone

Web

(+34) 91 574 40 24

https://bit.ly/2ykI0Yc

Metro

Autocarro

Estación del Arte (Antigua Atocha) (L1), Ibiza (L9),
Retiro (L2)

1, 2, 9, 15, 19, 20, 28, 51, 52, 63, 74, 146, 152, 202,
C

Cercanías (Local train)

Preço

Madrid-Atocha

Barcos: Seg. – Sex. 5.80 € / Sáb. – Dom. 7.50€
Barco solar: 1.5 €

Tipo

Horário

Parques y jardines

Aluguer de barcos: de segunda-feira a domingo, das
10:00 às 17.30/20:30 h (segundo a época do ano, e
até às 17:15 h no mês de dezembro).
Barco solar: de terça-feira a domingo, e feriados, das
10:00 às 14:00 h, e das 16:00 até ao pôr-do-sol, (em
função da época do ano. Consultar a página Web
oficial)
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