Bem-vindo a Madrid
Atividades suspensas até novo aviso

O Palácio Real é o cenário da cerimónia do Relevo Solene e do Render da Guarda, atos acompanhados
por uma banda de música militar da Unidade de Música, e é um espetáculo que merece a pena ver. Uma
oportunidade para contemplar a cerimónia do render da Guarda Real, no pátio da antiga residência
oficial dos monarcas espanhóis, atualmente reservada para atos oficiais.

Relevo Solene da Guarda Real

O Relevo Solene da Guarda Real

tem lugar na primeira quarta-feira de cada mês, ao meio-dia (exceto nos meses de janeiro, agosto e
setembro, e nos dias em que se celebre algum ato oficial, ou quando as condições meteorológicas impeçam a
sua realização) e começa com a atuação da Unidade de Música.
Segue-se o render dos postos de guarda na Plaza de la Armería, e outros movimentos que antecedem o desfile
dos lanceiros e alabardeiros, companhias de fuzis, militares a cargo de peças de artilharia e carros de
munições. Uma posta em cena espetacular do relevo da guarda, que reproduz a cerimónia tal como se
realizava no tempo dos reis Alfonso XII e Alfonso XIII.

Render da Guarda
As pessoas que não possam presenciar este interessante ato dispõem de várias oportunidades para desfrutar
do Render da Guarda nas restantes quartas-feiras e sábados do ano, às 11:00 h da manhã, na porta do
Príncipe (excetuando os meses de julho e agosto, em que se realizará das 10:00 às 12:00 h), sempre que assim
o permitam os atos oficiais e a climatologia. As sentinelas de palácio (duas a pé e duas a cavalo), ao som de um
pífaro e um tambor que interpretam marchas militares, executam a coreografia estabelecida, seguindo as
ordens e as vozes de comando regulamentares.
Cada 10 minutos, e não coincidindo com o relevo das sentinelas a pé, as sentinelas a cavalo desfilam diante da

fachada.

Mais informação:
Relevo Solene e Troca da Guarda do Palácio Real
Organize sua visita ao Palácio
Visite o Royal Armory

Informação de interesse

Onde
Palácio Real

Endereço
Calle de Bailén , s/n 28013

Zona
Austrias

Web
http://www.guardiareal.org/Menu/Actividades/paradas/

Metro
Ópera (L2, L5, R), Plaza de España (L2, L3, L10)

Autocarro
3, 25, 39, 46, 62, 75, 138, 148, C1, C2, N16, N18,
N19, N20

Cercanías (Local train)
Madrid-Sol

Tipo
Eventos de ciudad, Otros
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