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Espanja tuo useammin mieleen auringon ja kesän kuin talven pimeät kuukaudet, mutta
Madrid voi yllättää monet matkailijat upealla joulutarjonnallaan.
Madridin tunnelma muodostuu Plaza Mayorin joulumarkkinoilta, Puerta del Solin
uudenvuodenjuhlista ja loppiaisen lahjoista ja paraateista.
Madridin joulunaika on maaginen. Verkkovarausten asiantuntija Hotels.comTM kokosi parhaat
vinkit joulupyhien Madridin-reissulle.
Joulunpyhät – upeita jouluvaloja, markkinoita ja maailman suurin lottoarvonta
Madridissa joulutunnelmaan virittäytyminen on helppoa ja jouluvalot tekevät keskustasta
entistäkin tunnelmallisemman. Viime vuonna Madridissa oli peräti 90 jouluvaloin valaistua katua.
Erinomainen tapa ihailla valojen loistetta on Navibus-kierrokselle osallistuminen.
Kaksikerroksisen bussin reitti kulkee läpi kaikista hienoimmin valaistujen katujen.
Madridin suurimmat joulumarkkinat löytyvät Plaza Mayorilta, jonka kojut pursuavat koristeita,
käsityöläisten luomuksia, luomutuotteita, karamelleja ja koruja. Tapahtumasta löytyy myös
karuselli ja muita huvipuistolaitteita. Plaza Españan joulumarkkinat tunnetaan puolestaan
erityisesti uniikeista käsityöläistuotteistaan. Markkinoille osallistuu vuosittain yli 200 artesaania
ympäri maata, osa jopa kansainvälisesti tunnettuja.
Jos lomaltapaluu ei innosta, voit aina yrittää lotota: “El Gordo” on maailman suurin ja toiseksi
pisimpään pyörinyt lottoarvonta. Jo vuodesta 1812 lähtien järjestetty lottoarvonta suoritetaan
22.12., ja miljoonat ihmiset kuuntelevat lähetystä.
Uusi vuosi – onnenrypäleitä, juhlallisuuksia…ja uuden vuoden juoksu!
Suurimmat uuden vuoden juhlallisuudet sijoittuvat kaupungin keskusaukiolle Puerta del Solille,
jossa järjestetään valtava juhla ilotulitteineen ja livemusiikkeineen. Muista varustautua 12
onnenrypäleellä sekä pullollisella cavaa. Onnenrypäleet syödään yksi kerrallaan aukion kellon
lyödessä vuoden viimeiset 12 sekuntia, minkä jälkeen juhlat jatkuvat aamuun asti kaupungin
monipuolisen yöelämän pyörteissä. Illan voi päättää tyypilliseen madridilaiseen tapaan
nauttimalla churroja ja kuumaa kaakaota.

Madridissa voit juhlia uutta vuotta myös vähemmän perinteisesti – esimerkiksi juosten! La
Carrera San Silvestre (San Silvester Race) on juostu uutena vuotena jo 50 vuoden ajan.
Kymmenen kilometrin mittainen reitti kulkee monien Madridin ikonisten katujen kautta ja
juoksuun osallistuu vuosittain yli 40 000 ihmistä.
Loppiainen – alennusmyynnit seuraavat huikeaa loppiaisparaatia
Espanjassa lahjat annetaan joulun sijaan perinteisesti loppiaisena, 6.1. Edellisenä iltana
useimmissa espanjalaiskaupungeissa järjestetään valtavat loppiaisparaatit, joiden oikeutettuja
päähenkilöitä ovat itämaan tietäjät Mechor, Gaspar ja Baltasar. Näyttävä kulkue kulkee läpi
keskustan ja sen toinen toistaan mielikuvituksellisemmat hahmot heittävät katsojille
karamelleja. Loppiaisparaatilla on yli satavuotiset perinteet ja Madridin paraati televisioidaan
ympäri Espanjaa. Loppiaispäivä on kansallinen vapaapäivä.
Huomioithan myös, että koska lahjavarustelu kestää viime hetkiin saakka 5.1., alennusmyynnit
alkavat toden teolla vasta loppiaisen jälkeen, 7.1.
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Tämän lehdistötiedotteen sisältö on ajantasaista julkaisun aikaan, mutta muutokset ovat
mahdollisia.
Madrid’s magical Christmas Time
Spain brings to mind more often the sun and the summer than the darker winter months,
but Madrid has the capacity to surprise many a traveller with what it can offer for
Christmas.

Madrid’s atmosphere is born of the Christmas markets of Plaza Mayor, New Year’s
festivities at the Puerta del Sol and the gifts and parades of Epiphany.
Christmas time is magical in Madrid. The online booking expert Hotels.comTM compiled the best
tips for a trip to Madrid during the festivities.
Christmas – spectacular Christmas lights, markets and the world’s largest lottery
raffle
It is easy to find one’s Christmas spirit in Madrid. The Christmas lights make the city centre even
more atmospheric. Last year the city of Madrid had a total of 90 Christmas-lit streets. A great
way to take in the fantastic lights is to take a tour with Navibus, a double-decker bus that drives
through the streets with most amazing Christmas lights in the city.
The biggest Christmas market takes place at Plaza Mayor. The square is filled with a vast array of
stalls offering decorations, artisan products, organic food, candles and jewellery. Besides the
stalls, the market also counts with a carrousel and other fair appliances. The market in Plaza
España, on the other hand, is especially known for unique handmade products of all kinds made
by more than 200 artisans from across the country, some even internationally renowned.
If getting back from the holidays does not inspire you, you can always participate a lottery: “El
Gordo” (the fat one) is the second longest continuously running lottery in the world and
considered as the biggest lottery worldwide. Running since 1812, it is held every year on
December 22nd and millions tune in to the radio or TV to listen and watch while the lucky
numbers are drawn.
New Year – lucky grapes and festivities…or a New Year’s run!
The biggest New Year’s Eve celebration with fireworks and lots of live music will take place at
the famous Puerta del Sol. Remember to bring a bottle of cava and “12 grapes of luck” with you!
The grapes are eaten one by one when the clock announces the last twelve seconds of the old
year. After the midnight, you can head off to a discotheque, bar or club and party until the dawn.
The traditional end to New Year’s Eve is to enjoy some delicious chocolate with churros.
If you want to celebrate in a different way, you can receive the New Year running as well. La
Carrera San Silvestre (San Silvestre Race) happens the night of December 31st, every New
Year’s Eve for over 50 years. The route is 10 kilometres long and runs through many iconic
streets of Madrid. About 40,000 people participate this race every year.
Epiphany – the sales follow the parade of three kings
In Spain it is traditional to give and receive presents on January 6th, instead of the Christmas
day. On the previous evening, January 5th, there are large processions in most Spanish towns to
celebrate the arrival of the three kings, Melchor, Gaspar and Baltasar. The parade moves
through the centre and its characters with fancy costumes give away candy along the way. The
Epiphany Parade has over 100-year long traditions and Madrid’s parade is broadcast on national
television.
Remember to take into account that as people will be stocking up on presents until the last
moment on January 5th, the New Year sales don’t start until January 7th.
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