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Frías

DIA 1. CIDADE DE PARTIDA - PROVÍNCIA DE 
BURGOS 
Partida na hora indicada do terminal para a 
província de Burgos. Paragens curtas a caminho 
até a chegada ao ponto de encontro onde faremos 
a troca de autocarro que nos levará ao destino 
(almoço por conta do cliente). Chegada ao hotel. 
Jantar e alojamento. 

DIA 2. COMARCA DE LA BUREBA: POZA DE LA 
SAL, FRÍAS / OÑA 
Pequeno almoço. Partida para Poza de la Sal, 
cidade natal de Felix Rodríguez de la Fuente, 
Conjunto Histórico-Artístico desde 1982, dos quais 
destacamos a sua muralha medieval, o Palácio 
dos Marqueses de Poza ou as antigas salinas. 
Vamos visitar aqui o Centro de Interpretação das 
Salinas. Continuamos até Frías, onde visitaremos 
com guia local a sua cidade medieval: suas 
casas suspensas, a Calle del Mercado, lagar de 
los Tobalina, a Igreja de San Vicente e o Castelo 
de Los Velasco. Almoço por conta do cliente. À 
tarde visita de Oña, onde faremos uma visita à 
sua cidade velha, Igreja, Torre de San Juan e seu 
bairro judeu que data do século XII . Visitaremos 
o Centro de Interpretação do Medievo, o Museu 
da Resina e a Casa do Parque. Regresso ao hotel, 
jantar e alojamento.

DIA 3. DIA LIVRE (EXCURSÃO OPCIONAL À 
COMARCA DE LAS MERINDADES COM OJO 
GUAREÑA E MEDINA DE POMAR)
Dia livre com estadia em meia pensão no hotel. 
Possibilidade de uma excursão opcional de dia 
inteiro à região de Las Merindades, visitando Ojo 
Guareña e Medina de Pomar. A excursão pode ser 
adquirida junto da sua agência de viagens ou no 
assistente no destino. 

DIA 4. BURGOS / LERMA 
Pequeno almoço. Passeio da manhã por Burgos 
com guia local, Capital Medieval e Consulado del 
Mar. destacar a Catedral de Santa Maria (século 
XII), declarada Património Mundial pela UNESCO; 
o Mosteiro de Huelgas Reales, Património 
Nacional; o Paseo del Espolón ou o Mosteiro da 
Cartuja de Mirafl ores. Regresso ao hotel para o 
almoço. À tarde, visita com guia local de Lerma, 
vila  conventual e cortesana do século XVII. A 
visita vai começar na Plaza Ducal, bela praça com 
arcadas, onde o Palácio dos Duques de Lerma 
(agora o Parador Nacional), Monasterio de San 
Blas, a Plaza de Santa Clara Convento a Ascensão 
do Senhor e a Igreja Colegiada de São Pedro 
que fazem desta cidade uma referência histórico-
artística. Transfer para o hotel em Peñafi el. 
Chegada, jantar e acomodação. 

DIA 5. ARANDA DE DUERO / PEÑAFIEL
Pequeno almoço. Saída para Aranda de Duero. 
Visite esta pequena cidade, que inclui a Bodega 
de Santa María (incluído), uma rede de caves 
subterrâneas de cidade de partida medieval, onde 
vamos saborear um vinho da Ribera, Museu do 
Tren, a igreja paroquial de Santa María la Real 
(s. XV -XVI), o Royo Jurisdicional e o Palácio dos 
Executores, casa nobre do século XV. Regresso 
ao hotel para o almoço. De tarde continuamos 
nossa visita à Ribera del Duero, em direção a 
Peñafi el. Podemos visitar o seu Castelo (entrada 
incluída), que é considerada uma das mais belas 
fortifi cações da Idade Média espanhola, atualmente 
abriga o Museu do Vinho. Também destacamos a 
popular Plaza del Coso, onde as touradas ainda 
são comemoradas durante as festividades. Nesta 
localidade os encierros considerados os mais 
antigos da Espanha são celebrados. Regresso ao 
hotel, jantar e alojamento.

DIA 6. BURGOS PROVINCIA - CIDADE DE PARTIDA 
Pequeno almoço no hotel ou piquenique (de 
acordo com os horários). Partida para iniciar a 
viagem de regresso (hora de partida aproximada 
08:30h). Paragens curtas a caminho até a chegada 
ao ponto de encontro onde faremos a mudança 
de autocarro que nos levará à cidade de partida 
(almoço por conta do cliente). Chegada e fi m dos 
nossos serviços.

NOTA: a ordem das excursões pode ser modifi cada 
sem afetar seu conteúdo.

Inclui
3 Noites de Hotel 3* em Burgos ou 
arredores
2 Noites de Hotel 3* em Aranda de 
Duero

• Transporte de autocarro
• Regime alimentício indicado no itinerário
• Água e vinho incluídos nas refeições
• Guia local em Poza de la Sal
• Guia local em Frías
• Guia local em Oña
• Guia local em Burgos
• Guia local em Lerma
• Entrada no Centro de Interpretação das 

Salinas
• Entrada no Centro de interpretação do 

Medievo e Museu da resina
• Entrada na Bodega de Santa María
• Entrada no Castelo de Peñafi el
• Guia acompanhante todo o circuito
• Seguro de viagem + Seguro Anulação Plus

 Não inclui: Guias ofi ciais nem entradas a 
museus ou monumentos salvo indicação contrária.

 Excursões incluidas
Comarca da Bureba: Poza de la 
Sal (1), Frías (1), Oña (1)

dia
completo

Burgos (1) ½ dia

Lerma (1) ½ dia

Aranda de Duero ½ dia

Peñafi el ½ dia

(1) Guia local 

H. Los Braseros 
/ H. Tudanca 

Aranda 
***

Setembro:  1  15 379
Outubro:  20 369
Suplemento Single: 150

Burgos, As 
Merindades 
e Aranda de Duero

Ojo de Guareña

6 DIAS | 5 NOITES

10%
desconto

SUPER
PROMO

para reservas efetuadas 
até o dia 25 de Maio
(consulte pàgina 3)

SUPER
PROMO

DESCONTO
10%

NOME HOTEL

CONFIRMAÇÃO CONFIRMAÇÃO

Nº DE LUGAR

SEGURO

INCLUIDO

ANULAÇÃO SAÍDAS

GARANTIDAS DE SAÍDA

SUPLEMENTOS
SEM

Excursão opcional
LAS MERINDADES: OJO DE GUAREÑA / 
MEDINA DE POMAR (DIA COMPLETO)
De manhã, visitaremos Ojo de Guareña. 
Actualmente, a única caverna aberta ao público 
é a Gruta e Ermida de San Bernabé (entrada 
e visita guiada), que está localizado em uma 
pequena escarpa rochosa. Este era um centro de 
atividade cultural e religiosa, como evidenciado 
pela presença da capela rochosa de "San Tirso e 
San Bernabé". Almoço em restaurante. À tarde, 
nos mudaremos para Medina de Pomar, o maior 
município de Las Merindades. Sua arquitetura 
se destaca com brasões, conventos, igrejas, a 
ermida de San Millán com o museu românico, 
e especialmente o Alcázar de los Condestables, 
atual Museu histórico de Las Merindades.  

PVP (sem almoço): € 35
PVP (com almoço em restaurante): € 45


