
SAAB-pensionärerna i Madrid april 2018

På eftermiddagen onsdagen den 25 april samlades vi på Arlanda, 23 personer, för att flyga till 
Madrid på några dagar. I Madrid mötte oss Josephine, en mycket bra guide, som tog hand om oss 
under hela resan och som berättade mycket engagerande om allt vi såg och gjorde. Vi kom hem med
mycket kunskaper om både historia och annat.
Vi kom fram ganska sent, vid halvtolvtiden på kvällen, så det var bara att packa upp och gå och 
lägga sig.

Torsdag den 26 april

Vi vaknade till en solig och varm dag.  Lite sovmorgon fick vi, så vi hann se oss om. Hotellet ligger 
mycket centralt, precis vid Puerta del Sol, ett stort torg där det finns otroligt mycket folk hela tiden. 
Klockan 10 kom Josephine och hämtade oss. Vi fick en busstur genom stan, som är grön och med 
vackra husfasader. Vi stannade på  Plaza de Castilla, som var ganska futuristisk, med lutande 
höghus och modern arkitektur. Men det var vackert. 
Vi åt gemensam lunch på en restaurang, som guiden kände till. Vi åt tapas, och det var mycket gott 
– särskilt potatistortillan tyckte jag var läcker.

Sen promenerade vi bort till kungliga slottet, där vi fick en visning. Det är jättestort (över 2400 
rum) och ligger i en fin park. Ingen bor där, men det används för representation, och är vackert 
möblerat.  

Därefter hade vi ledigt resten av dagen, och alla gjorde olika saker. Vi tog en promenad bort till 
järnvägsstationen, som är ganska ny. Utanför finns skulpturer av två barnhuvuden, som är mycket 
fina.

Fredag den 27 april

Idag var det dags för utflykt. Bussen körde mot Toledo, som ligger 7 mil söder om Madrid. Det har 
varit huvudstad under morernas tid, men 1651 flyttade kungen huvudstaden till Madrid. Det är dock
fortfarande den katolska huvudstaden. Staden ligger högt, på tre sidor omfluten av floden Tajo. Man
tar sig upp via ganska många rulltrappor, som slutar vid ett torg. Därifrån har man fin utsikt. Det är 
så vackert med de typiska cypressernas smala spiror. Vi gick genom staden mot den enorma 
katedralen, som är mycket vacker. Den är rikt utsmyckad, och de flesta av kyrkfönstren är original. 
Det finns många tavlor, bl.a. av El Greco. Här har man också en berömd monstrans – ett skrin för 
oblat – som varje år tas ut på en stor parad genom Toledo. 

Efter detta besök väntade en trerätters lunch i en Cigarral. Det är stora hus med vackra, stenlagda 
terrasser, som ligger högt, utanför staden. Förr var det sommarhus för rika personer, men nu är de 
flesta omgjorda till hotell och restauranger. Namnet är omdiskuterat, men troligen kommer det från 
det spanska ordet för cikada.

Efter lunchen fortsatte vi till Aranjuez, där vi skulle titta på slottet. Där finns en fantastisk 
renässansträdgård – Jardin de la Isla, som var vacker redan så här tidigt på säsongen. 

Slottet är stort och vackert inrett med gobelänger, fina tapeter och mattor. Golven är också mycket 
fina och det finns ett helt rum inrett med porslin på väggarna. 

Vi var tillbaka i Madrid halv sju, och sen var kvällen fri. Trots den rikliga lunchen gick nog de flesta



av oss ut och åt middag. Vädret var fortfarande varmt och skönt, så man kunde äta ute.

Lördag den 28 april

Idag är vädret lite kyligare, kanske 15 grader, men det är fortfarande sol. Vi började dagen med att 
promenera till en gammal saluhall, som nu är helrenoverad och mycket fin. Där bjöds vi på cava, 
och kunde gå runt och titta på alla läckerheter.

Därefter åkte vi buss till Prado-muséet. Josephine guidade oss, och det var tur. Hon är mycket 
kunnig och berättar så intressant. Det var otroligt mycket folk i muséet, och samlingarna är så stora 
att man behöver hjälp för att hinna se det viktigaste.  Bl.a. såg vi tavlor av El Greco, Velazquez, 
Goya och Hieronymus Bosch. Den tavla som gjorde störst intryck var Las Meninas av Velazquez. 
En fin komposition, som drar in åskådaren i tavlan, men utan vår guide hade vi missat det  mest 
spektakulära: Om man tittar på tavlan på håll, så blir den tredimensionell, på ett otroligt sätt. 

Sen hade vi eftermiddagen fri för egna aktiviteter, och på kvällen träffades vi för att gå till den 
restaurang där vi skulle äta avskedsmiddag. Den låg i övervåningen till en bokhandel, och det var 
ett fint långbord dukat för oss. Det bjöds på tapas, och det var roligt att se hur det går till.  Det var 
mycket gott och mätt blev man. Sen promenerade vi hem, men vi tappade bort en deltagare, som 
dock letade sig tillbaka till hotellet själv.

Söndag den 29 april

Idag regnar det och är 4 grader! Vi förstår nu att vi haft tur med vädret, för idag ska vi ju åka hem.
Det vi ska hinna med innan vi åker till flygplatsen är ett besök på Reina Sofias museum för modern 
konst.
Där fick vi gå runt själva, och det var inte helt lätt att hitta varken de tavlor man ville se eller när 
man var klar att hitta ut. På detta museum finns Picasso och konstnärer som är samtida med honom 
eller senare.  Vi fick se Guernica, men jag måste erkänna att jag blev lite besviken. (Fast det var 
kanske bara jag). Efter detta besök var det dags att gå till bussen för färd till flygplatsen. Då höll vi 
på att tappa bort en deltagare igen, som kommit ut på ett annat ställe. Men det finns ju 
mobiltelefoner, så vi hittade varandra igen, och hela sällskapet kom fram till flygplatsen i god tid. 
Och hemresan gick också enligt plan. 
Sammanfattningsvis kan man säga att den här resan var både trevlig och lärorik, och vi är 
tacksamma mot Elisabet, som har planerat det hela, och ser fram emot nästa spännande resmål.


