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até o dia 25 de Maio
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El Burgo de Osma

DIA 1. CIDADE DE PARTIDA - SORIA 
Partida no horário indicado do terminal para Soria. 
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). 
Continuação da viagem e chegada ao hotel. Jantar 
e alojamento.

DIA 2. SORIA / BURGO DE OSMA 
Pequeno almoço e visita de Soria com guia 
local. Soria tem uma herança cultural importante, 
que destaca seu legado de igrejas românicas, 
como Santo Domingo e a Colegiata de San Pedro. 
Também tem importantes monumentos civis, como 
a Plaza Mayor, antiga Plaza de Toros. Regresso ao 
hotel para o almoço. 

À tarde, visita Burgo de Osma, declarou Villa de 
interesse turístico em 1962 e Conjunto Histórico-
Artístico em 1993. Destaca a Catedral de Santa 
Maria Assunta e Plaza Mayor, é um dos melhores 
exemplos da praça castelá. Burgo de Osma 
faz parte da rota turístico-cultural: o exílio do 
Cid Campeador. Regresso ao hotel, jantar e 
alojamento.

DIA 3. DIA LIVRE (EXCURSÃO OPCIONAL À RIBERA 
DEL DUERO: ARANDA DE DUERO E PEÑAFIEL)
Dia livre com estadia em meia pensão no hotel. 
Possibilidade de um tour opcional de um dia inteiro 
visitando a Ribera del Duero e Peñafi el, que podem 
ser comprados junto da sua agência de viagens ou 
no assistente no destino.

DIA 4. BURGOS / SANTO DOMINGO DE SILOS
Pequeno almoço e saída para Burgos para visitar 
a cidade com um guia local. A pedra angular da 
arquitetura de Burgos é a sua catedral, declarada 
pela UNESCO como Património da Humanidade. 
Quanto à arquitetura civil, destacam-se a Casa 
de Miranda e a Casa de Angulo, cujos edifícios 
abrigam o Museu de Burgos. Em Burgos, os 
monarcas católicos receberam Cristóbal Colón 
depois de sua segunda viagem às Américas, 
especifi camente na Casa del Cordón. Almoço por 
conta do cliente. 

À tarde, visitaremos Santo Domingo de Silos, 
onde há um importante mosteiro dirigido por 
monges beneditinos que continuam a celebrar 
missas gregorianas. Vamos visitar o Mosteiro de 
Santo Domingo de Silos e visitar o Museu do 
Mosteiro e a Botica (entrada incluída) . Regresso 
ao hotel, jantar e alojamento.

DIA 5. ALMAZÁN, MEDINACELI / SAN ESTEBAN DE 
GORMAZ
Pequeno almoço e saída para Almazán onde 
destacamos a Igreja de São Miguel, jóia do 
românico Soriano, declarada de interesse cultural. 
Percorreremos suas ruas e conheceremos a 
Plaza Mayor e o Palácio do Hurtado de Mendoza. 
Continuamos nossa visita a Medinaceli declarada 
Património Histórico Artístico e que reteve o charme 
de uma cidade medieval. O Arco Romano, a Plaza 
Mayor e o Palácio Ducal se destacam. Regresso 
ao hotel para o almoço. À tarde visitaremos 
com um guia local, San Esteban de Gormaz.
Vamos conhecer a arte românica, através de dois 
monumentos, situados no seu centro histórico: 
a Igreja de São Miguel e a Ntra Sra. del Rivero. 
Também digno de nota é o Arco de la Villa, na Plaza 
Mayor. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

DIA 6. SORIA - CIDADE DE PARTIDA 
Pequeno almoço no hotel ou em estilo pic-nic, 
de acordo com os horários. Partida antecipada 
para iniciar a viagem de regresso (hora de partida 
aproximada das 08:30h). Curtas paragens a 
caminho até a chegada ao ponto de encontro onde 
faremos a mudança de autocarro que nos levará ao 
ponto de 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.

Soria, terra 
do Românico 

e Ribera del Duero

Inclui
5 Noites de Hotel 3* em Burgo de Osma

• Transporte de autocarro

• Regime alimentício indicado no itinerário

• Água e vinho incluídos nas refeições

• Guia local em Burgos

• Guia local em Soria

• Guia local em San Esteban de Gormaz

• Entrada a Santo Domingo de Silos: Museu 
do Mosteiro e Botica

• Entradas indicadas no itinerário em San 
Esteban de Gormaz

• 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
Soria (1) ½ dia

Burgo de Osma ½ dia

Burgos (1), Santo Domingo de Silos dia
completo

Medinaceli, Almazán ½ dia

San Esteban de Gormaz (1) ½ dia

(1) Guia local 

San Esteban de Gormaz

H. Río
Ucero

***

Setembro:  1  15 369
Outubro:  20 359
Suplemento Single: 150

Excursão opcional
RIBERA DEL DUERO: ARANDA DE DUERO / 
PEÑAFIEL (DIA COMPLETO)
Partida para Aranda de Duero, capital da Ribera 
del Duero, para uma visita com guia local. 
Seu monumental legado destaca-se por sua 
arquitetura que combina a monumentalidade 
gótica com a severidade castelhana. Enfatizamos 
a Colegiata de Santa María, sua gastronomia e 
suas adegas subterrâneas. Entrada com visita 
guiada a uma adega, onde eles explicarão o 
processo de fabricação de seus vinhos. Almoço 
em restaurante. De tarde continuamos em 
direção a Peñafi el. Podemos visitar o seu 
Castelo (entrada incluída), considerada uma 
das mais belas fortifi cações da Idade Média 
espanhola, e que atualmente abriga o Museu do 
Vinho. Também destacamos a popular Plaza del 
Coso. 

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

DIA 1. CIDADE DE PARTIDA - TOLEDO 
Partida no horário indicado do terminal para Toledo. 
Paragens curtas no percurso até a chegada 
ao ponto de encontro onde faremos a troca de 
autocarro que nos levará ao destino. Continuação 
da viagem, chegada ao hotel para o almoço. Tarde 
livre, jantar e alojamento.

DIA 2. TOLEDO / ORGAZ 
Pequeno almoço e partida para visitar com guia 
local para Toledo, declarada um Património da 
Humanidade pela Unesco em 1987. Rodeado 
pelo rio Tejo, é conhecida como a cidade das três 
culturas, tendo sido habitada durante séculos pelos 
cristãos, judeus e árabes, bem como "A Cidade 
Imperial", por ter sido a sede principal da corte de 
Carlos I da Espanha nos reinos hispânicos. Sua 
cidade velha é um autêntico museu ao ar livre, 
destacando a Catedral e o Alcázar. Regresso ao 
hotel para o almoço. 

À tarde visita de Orgaz. Através das portas de sua 
antiga muralha, ou Arco de Belém, vamos integrar-
nos para a cidade velha, onde nós encontramos 
a casa Calderon de la Barca ou a Igreja de Santo 
Tomás o Apóstolo, com a ilustração do Greco. 
Além disso, teremos a oportunidade de visitar o 
Castelo dos Condes de Orgaz (entrada incluída). 
Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

DIA 3. PUERTO LÁPICE / CAMPO DE CRIPTANA, EL 
TOBOSO 
Pequeno almoço e partida para Puerto Lápice, 
conhecido por ser o lugar onde Dom Quixote 
vive sua primeira aventura. Visitaremos a praça 
porticada, a típica roda-gigante de La Mancha e a 
ermida da Virgem del Buen Consejo, onde a fi gura 
do engenhoso hidalgo recebe os turistas. Almoço 
por conta do cliente. 

À tarde, visitaremos Campo de Criptana, onde 
visitaremos um moinho de vento (entrada incluída) 
que Dom Quixote confundiu com gigantes. Também 
teremos a oportunidade de visitar El Toboso, 
visitando a capela da Virgem de Criptana e a Casa 
de Dulcinea (entrada incluída) vivenda típica dos 
agricultores. As alusões ao romance de Cervantes 
e as fi guras do hidalgo são as protagonistas da 
área. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

DIA 4. DIA LIVRE (EXCURSÃO OPCIONAL A CIUDAD 
REAL, ALMAGRO E TABLAS DE DAIMIEL)
Dia livre no hotel com meia pensão no hotel. 
Possibilidade de uma excursão opcional de um dia 
inteiro visitando Ciudad Real, Almagro e Tablas de 
Daimiel, que podem ser adquiridas junto da sua 
agência de viagens ou no assistente no destino. 

DIA 5. TALAVERA DE LA REINA / TARDE LIVRE EM 
TOLEDO
Pequeno almoço e saída para Talavera de la 
Reina, cidade da cerâmica. Entre a sua herança 
é a Igreja Colegiada de Santa María la Mayor, 
Plaza del Pan, San Prudencio ou a área de 
tapas, conhecida como os pintores. Regresso ao 
hotel para o almoço. Tarde livre em Toledo para 
aproveitar a cidade e fazer compras. Regresso ao 
hotel, jantar e alojamento.

DIA 6. TOLEDO - CIDADE DE PARTIDA 
Pequeno almoço no hotel ou em estilo pic-nic, de 
acordo com os horários. Partida antecipada para 
iniciar a viagem de regresso (hora aproximada de 
partida 09:30h). Curtas paragens a caminho até 
a chegada ao ponto de encontro onde faremos a 
mudança de autocarro que nos levará ao ponto 
de 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
5 Noites de Hotel 3* em Toledo

• Transporte de autocarro
• Regime alimentício indicado no itinerário

• Água e vinho incluídos nas refeições

• Guia local em Toledo

• Entrada a um moinho de vento em Campo 
de Criptana

• Entrada na Casa de Dulcinea em El Toboso

• Entrada no Castelo dos Condes de Orgaz
• 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
Toledo (1) ½ dia

Orgaz ½ dia

Puerto Lápice, Campo de 
Criptana, El Toboso

dia
completo

Talavera de la Reina ½ dia

(1) Guia local  

Toledo

H. Mayoral
***

Julho:  21 379
Agosto:  18 389
Setembro:  1  15 389
Outubro:  20 369
Suplemento Single: 150

A Rota de 
D. Quixote
e Toledo

Excursão opcional
TABLAS DE DAIMIEL, CIUDAD REAL / 
ALMAGRO (DIA COMPLETO)
Partida para Tablas de Daimiel. Este pantanal, 
que visitaremos com um guia local, é Parque 
Nacional e Reserva da Biosfera. Destaca-se 
pela riqueza de sua fauna, principalmente 
aves. Continuamos em direção a Ciudad Real. 
Destacamos a Catedral de Nossa Senhora 
do Prado, a igreja de São Pedro e a Igreja de 
Santiago. Na arquitetura civil encontramos a 
Puerta de Toledo, a Casa del Arco, etc. Almoço 
em restaurante. De tarde continuamos nossa 
visita a Almagro. É conhecida como a cidade 
do Teatro Corral, uma vez que mantém o teatro 
do século XVII até os dias atuais (entrada 
incluída para o Corral de Comedias). Também 
vale a pena uma caminhada pela cidade antiga 
declarada Conjunto Histórico-Artístico com sua 
Praça Principal com galerias, ou seus edifícios 
religiosos.  

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


