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Gran Vía, La Latina og kongepaladset, Huertas og Lavapiés, El Retiro, Salamanca, Chueca og Malasaña samt
Casa de Campo. Der er des-uden et kapitel om Madrids omegn med castilianske middelalderbyer som Toledo

og Segovia. Bogen giver et indblik i dagligdagen i Madrid og forklarer politiske og kulturelle
problemstillinger. En række artikler går bag om byens historie, kunst og kultur, natur og geografi, mad og

drikke. Desuden er guiden rigt illustreret med fotos og kort. TUREN GÅR TIL har eksisteret siden 1952 og er
blandt verdens hyppigst opdaterede rejsebogsserier. Serien dækker hele verden fra Nordatlanten til Australien.

Bøgerne skrives på dansk af forfattere og journalister med et særligt indgående kendskab til de enkelte
destinationer. Med nøje udvalgte attraktioner, herunder spisesteder, viser vi vej til de største oplevelser.
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