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Резиме:
Мадрид се налази у срцу Шпаније на 665 m надморске висине и то га чини
главним градом са највећом надморском висином у Европи. Смештен је на обали мале
реке Манзанарес. Северозападно од града издиже се планина Sierra de Guadarrama са
врхом Peñalara висине 2.429 m. На истоку се пружа долина Енарес прожета
железничким и ауто - путевима који воде до Сарагосе и Барселоне. У горњем току реке
налази се вештачко језеро Embales de Santiljana, а јужно од њега у свом току према
Мадриду на овој реци налази се друго вештачко језеро Embalse de El Pardo.
Мадрид је седиште Светске туристичке организације и Међународног сајма
туризма. Мадридска туристичка понуда спада у ред најразвијенијих у Европи.
Позната је и изрека "De Madrid el Cielo" (из Мадрида право у рај), која даје први утисак
о главном граду Шпаније. Мадрид је метропола у самом срцу земље, чувена по
широким булеварима, импресивним палатама сазиданим од гипса и стакла, пространим
трговима са црквама, раскошним фонтанама, бројним парковима и културноисторијским споменицима.
Има много природних подручија које су заштићена због значајних и
спрецифичних екосистема које постоје. Постоје бројне врсте инсеката и мноштво
кичмењака. Међу главним врстама су срна, јелен, дивља свиња, дивља коза и разне
врсте птица, укључујући птице грабљивице и птице које се хране мртвим зечевима,
гмизавцима и пацовима.
Културно – историјско наслеђе Мадрида одликује се изузетно богатим и
вредним историјским наслеђем које су за собом оставили бројни народи почев од
Келта, Иберијца итд.
У Мадрид се могу наћи велики број музеја, галерија као пто су музеј Прадо,
музеј Шунке, Галерија, Сава Баја итд.
Прва асоцијација на Мадрид је фламенко који се састоји од певања, свирања
на гитари, плеса и пљескања длановима.
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