Pueblos Negros e Rota de D. Quixote
Toledo Guadalajara Segóvia Ávila Consuegra Campo de Criptana El Toboso
Tamajon Campillejo Campillo de Ranas Majaelrayo Tembleque

5 Dias: Pensão Completa

2 a 6 agosto

10 a 14 outubro

2022

1º Dia: Porto - Toledo
Porto - 08h00. Viagem por Viseu (breve pausa) e Vilar Formoso. Almoço. Prosseguimento a caminho de Castela-La-Mancha, região
histórica da Espanha central, repleta de património arquitetónico, paisagem imensa e simplicidade das aldeias negras aos cenários da
obra imortal de Miguel de Cervantes. Chegada à capital, Toledo, Cidade das Três Culturas. Jantar e alojamento.
2º Dia: Rota de D. Quixote - Moínhos de Vento
Após o pequeno-almoço viagem por terras de gigantes imortalizadas na obra universal D. Quixote de La Mancha, o “engenhoso
cavaleiro da triste figura” que, acompanhado de Sancho Pança enfrentou exércitos imaginários e a defesa da sua eterna amada,
Dulcineia. No horizonte dos campos de Consuegra, panorama do castelo medieval e moínhos alinhados no Morro Calderico,
prosseguindo para Campo de Criptana, os seus moínhos de vento, inspiração de Cervantes (alguns convertidos em museu), o Bairro
Albaicín Criptano e casa-gruta de inspiração mourisca, Praça Maior e Igreja da Assunção - possibilidade de visita a um dos moínhos
temáticos. Almoço na região. Na tranquilidade de El Toboso, destaque para o Museu Cervantino e Casa-Museu de Dulcineia. De
passagem pela vila de Tembleque, realce para um conjunto de fachadas brancas, Praça Maior de colunas de granito e galerias de
madeira, Igreja de Nª Sª da Assunção e Ermida de Veracruz, atual biblioteca. Regresso a Toledo. Jantar e alojamento.
3º Dia: Centro Histórico de Toledo - Guadalajara
Pequeno-almoço e almoço. Visita ao centro histórico de Toledo, Património da UNESCO: passagem pela Mesquita do Cristo da Luz,
Calle Sillería e Praça Zocodover - realce para o Palácio da Câmara, Palácio Episcopal e entrada na Catedral. Caminhada através dos
contornos da antiga Judiaria até à Sinagoga de Santa Maria La Blanca - panorama sobre o Tejo a partir de um dos seus miradouros.
Tempo livre à descoberta de Toledo e seus recantos inesperados. Em hora a determinar, saída para Guadalajara. Jantar e alojamento.
4º Dia: Pueblos Negros - Segóvia
Após o pequeno almoço, escapada aos Pueblos Negros, povoações de montanha em processo de candidatura a Património Mundial:
paredes e telhados de pedra negra, lousa e calcário que personalizam a arquitetura local: Tamajon - à entrada, destaque para a igreja
românica de Nª Sª da Assunção e edifício dos Paços do Concelho, antigo palácio do séc. XVI em contraste com a simplicidade das
habitações; Campillejo, singela arquitetura de ardósia e ambiente tranquilo, Campillo de Ranas e o seu casario adaptado ao relevo do
terreno - realce para a praceta e Igreja de Santa Maria Madalena e torre do antigo relógio solar, terminando em Majaelrayo em plena
serra de Ayllon sob os contornos do Pico Ocejon: realce para um conjunto de casinhas de madeira e varandas floridas e Igreja de S.
João Batista. Almoço na região. Chegada a Segóvia, uma das mais antigas e históricas cidades castelhanas, baluarte das hostes romanas
e Património Mundial da UNESCO. Panorama do Aqueduto, obra colossal da arquitetura romana, Calle Real e o exterior da Casa dos
Bicos, Plaza Medina del Campo, Praça Maior e Catedral de Santa Maria, a “dama das catedrais”. Jantar e alojamento.
5º Dia: Segóvia - Ávila - Porto
Pequeno almoço. Viagem para Avila, “cidade de cantos e de santos”, origem de Santa Teresa de Jesus - breve percurso num dos trechos
da muralha e Miradouro de Quatro Postes com ampla perspetiva sobre a cidade. Almoço. Regresso por Ciudad Rodrigo, Vilar Formoso
e Porto (pausas em trânsito) - chegada prevista às 21h00.

Preço por Pessoa
Suplemento Single

659 €
150 €

Inclui: viagem em autocarro de turismo; alojamento em hotéis de 3*/4* (quartos duplos); pensão completa + bebidas (1/4 vinho/água); visita
guiada de Toledo e Pueblos Negros; entradas: Catedral de Toledo, moínhos de Campo de Criptana, Museu Cervantino e Casa-museu de
Dulcineia; restantes visitas mencionadas; acompanhamento de representante Destinos Ilimitados; taxas hoteleiras, IVA, Seguro Multiviagens.
Exclui: extras pessoais.
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