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POR TERRAS HISTÓRICAS DE
CASTELA   

Data: 13 a 19 junho Partidas: Leiria | Coimbra | Viseu | Vila Real | Bragança

 

Itinerário: 
Valladolid | Tordesillas | Madrigal de Las Altas Torres | Arévalo | Medina Del Campo | Burgos| Palencia | Olmedo | Segóvia |
San Idelfonso de la Granja
 
Em pensão completa, com visitas incluídas a locais históricos fascinantes e cidades Património Mundial da UNESCO.
Descubra lugares que atraem curiosos de todo o mundo fascinados pela história de Castela. Conheça Valladolid,
Tordesilhas, Palencia, Olmedo e a rota da rainha Isabel, a católica. Renda-se à cidade de Burgos e à sua grandiosa obra, a
Catedral de Santa Maria, ao emblemático aqueduto, à Dama das Catedrais e ao Alcazar de Segóvia.
 
1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | VALLADOLID (aproximadamente 571 km)
Saída em direção a Valladolid, com almoço livre em circuito. Chegada, jantar e alojamento em hotel 4*.
 
2º DIA – VALLADOLID | TORDESILLAS | VALLADOLID
De manhã, visita à cidade com guia local. Valladolid é a capital de Castela e Leão, onde Filipe II e Ana da Áustria nasceram, onde
os monarcas católicos casaram e onde viveram Colombo, Cervantes, Góngora e Quevedo. No seu centro histórico, visitaremos a
Plaza Mayor, a primeira retangular de Espanha, e o Campo Grande, um parque urbano do século XVIII. Destaque para a catedral
projetada por Juan de Herrera, conhecida como "A Inconclusa". Ao passear pelas suas ruas descobrirá como esta cidade
conserva tão bem a sua riqueza patrimonial. Regresso ao hotel para almoço. Pela tarde, visitaremos Tordesilhas, onde foi
assinado o tratado com o mesmo nome entre Castela e Portugal, pelos territórios do Novo Mundo, em 1494. Passear pela cidade,
declarada Património Artístico Histórico, leva-nos de volta ao esplendor dos séculos XV e XVI. Destaque para a sua Plaza Mayor e
para as igrejas de São Pedro e São Antolín. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.
 
3º DIA – VALLADOLID | ROTA DE ISABEL A CATÓLICA - MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES | ARÉVALO | MEDINA DEL
CAMPO | VALLADOLID
De manhã, saída para visita de dia inteiro para fazer uma rota entre Ávila e Valladolid. Visitaremos Madrigal de las Altas Torres
com guia local. Aqui nasceu Isabel, la católica, no antigo palácio que hoje é ocupado pelo Mosteiro de Nossa Senhora da Graça,
declarado Monumento Histórico-Artístico em 1942. Faremos uma caminhada para ver os exteriores bem como da Igreja de San
Nicolás de Bari, onde Isabel foi batizada. De estilo mudéjar, a sua construção data do final do século XIII e foi declarada de
interesse cultural. Continuaremos o nosso percurso em direção a Arévalo, conhecida como a cidade das 5 linhagens. O seu centro
histórico foi declarado de interesse cultural e contém um considerável número de exemplos da arquitetura mudéjar castelhana. Foi
aqui que Isabel, la católica, passou a sua juventude. Destacamos a Puerta de Alcocer, que era a entrada principal do muro antigo
e o Castelo de Arévalo, da segunda metade do século XV. Almoço em restaurante local. À tarde, seguiremos até Medina del
Campo, a capital de denominação de origem dos vinhos de Rueda. Visitaremos o Castillo de la Mota, com seu baluarte e pátio.
Destaque para a fachada da Igreja Colegiada de San Antolín, Plaza Mayor, Plaza de los Gálgos e Casa dos Arcos. Faremos uma
visita ao palácio, que foi a última morada de Isabel e onde redigiu o seu testamento, o Palácio Real dos Monarcas Católicos ou
Palácio Real do Testamento, originalmente construído no século XIV, embora tenha sido ampliado várias vezes. Era de estilo
mudéjar, mas muito pouco do edifício original está preservado. O edifício atual é uma recreação didática que abriga o centro de
interpretação de caráter histórico da rainha Isabel. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.
 
4º DIA – VALLADOLID | BURGOS | VALLADOLID
De manhã, saída em direção à cidade milenar de Burgos. Visita com guia local à principal atração da cidade, a imponente Catedral
de Santa Maria, Património Mundial da UNESCO, que oferece um dos melhores exemplos do gótico do século XIII. A construção
desta grandiosa obra durou quase 550 anos, é o reflexo do momento artístico, religioso, social e económico de cada época.
Almoço em restaurante local. Tempo livre. Regresso, jantar e alojamento em hotel 4*.
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5º DIA – VALLADOLID | PALENCIA | VALLADOLID | OLMEDO | VALLADOLID
De manhã, partida para Palencia. Faremos um passeio pelo seu centro histórico, a partir da Calle Mayor, a principal zona
comercial da cidade. Destacamos a catedral, a “Bela Desconhecida”, construída entre os séculos XIV e XVI, a Igreja de San
Miguel, o Mosteiro de Santa Clara e a Plaza Mayor, onde se encontra a escultura de homenagem ao escultor Alonso Berruguete.
Regresso ao hotel para almoço. De tarde, visitaremos Olmedo, conhecida pela vila dos 7 setes, porque em tempos mais gloriosos
teve sete igrejas, sete conventos, sete praças, sete fontes, sete entradas, através dos sete arcos da sua muralha, e sete aldeias
com sete casas nobres. Olmedo também ficou conhecido pela famosa obra literária de Lope de Vega “El Caballero de Olmedo”,
que retrata a importância da época do ouro do império espanhol. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.
 
6º DIA – VALLADOLID | SEGÓVIA | SAN IDELFONSO DE LA GRANJA | VALLADOLID
De manhã, saída em direção a Segóvia. Com um guia local, percorreremos esta cidade Património Mundial da UNESCO. Destaca-
se o emblemático aqueduto com 15 quilómetros de comprimento e 29 metros de altura no seu ponto mais alto. Tem um total de
166 arcos em pedra granito. Foi construído com 20400 blocos de granito unidos sem argamassa, através de um engenhoso
equilíbrio de forças. Um vigor que mantém há 2000 anos! Segóvia é uma cidade com inúmeras construções civis e religiosas que
lhe conferem uma imagem atrativa e um inegável valor cultural. Visitaremos a catedral conhecida como a Dama das Catedrais e o
Alcazar, uma impressionante fortaleza medieval cuja imagem é mundialmente conhecida, um castelo com aparência de palácio de
conto de fadas. Almoço em restaurante local. De tarde, seguiremos até San Idelfonso. Visitaremos o Palácio Real da Granja de
San Ildefonso, antiga granja dos monges Jerónimos. Este emblemático palácio e os seus jardins, usados por Filipe V e Afonso XIII
como residência de verão, tem como grande interesse as abóbodas pintadas com frescos, os quadros e o mobiliário dos séculos
XVIII e XIX. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.  
 
7º DIA – VALLADOLID | CIDADES DE ORIGEM
Em hora a indicar no local, saída em direção às cidades de origem, com breves paragens durante o percurso. Almoço livre.
Chegada e fim dos nossos serviços.
 
Nota: A ordem e horários dos serviços poderão alterar, em função de diversas disponibilidades. Alguns dos monumentos
mencionados podem estar encerrados.
 
Mínimo de 30 participantes
 

PREÇO POR PESSOA DESDE: : 583 € 

O preço inclui:
circuito em autocarro de turismo;
6 noites de alojamento em hotel 4* ou similar em pensão completa (exceto o almoço do primeiro e último dia), com água ou
vinho incluídos;
refeições: 6 jantares e 5 almoços (inclui almoços em restaurantes locais em Arévalo, Burgos e Segóvia);
guia local em Valladolid, Madrigal de las Altas Torres, Burgos e Segóvia;
entradas: Castelo de la Mota, Centro de Interpretação de Isabel, la católica, catedrais de Burgos e Segóvia, Alcazar de
Segóvia e Palácio Real de San Idelfonso de la Granja;
assistente acompanhante;
seguro de viagem.
 
 

O preço não inclui: 
taxa de serviço (10€);
taxas locais;
quaisquer serviços não mencionados.
 


