21 Novembro – Sábado
PORTO, Praça Velazquez – 06h45 ; VNGAIA, Grupo Desportivo BPSMayor – 07h00. A Gudina (café); CARUCEDO
e LAS MÉDULAS. “As Médulas” foi uma antiga exploração romana de ouro a céu aberto e é hoje uma paisagem
grandiosa e espectacular de formações avermelhadas e de bosques de castanheiros e carvalhos, no local que
anteriormente foi ocupado pelo monte Medilianum; PONFERRADA (almoço). Foi uma ponte medieval reforçada
com ferros (pons ferrata) que deu o nome à cidade. Castelo construído pelos Templários foi, durante a Idade
Média, uma das maiores fortalezas no Noroeste de Espanha. Câmara Municipal barroca. A Basílica de la Virgen
de la Encina, renascentista. ASTORGA, já na província de León, antiga Asturica Augusta dos romanos, capital da
“Maragateria”, região histórica-cultural do Norte de Espanha e por isso são chamados de “maragatos” os
colonizadores de zonas da Argentina e Uruguai. LEÓN. Jantar e alojamento Hotel Silken Luís León 4* ou similar.
ASTORGA – A cidade romana de Asturica Augusta era paragem estratégica na Via de La Plata, estrada
romana que ligava a Andaluzia e o Noroeste da Espanha. A Catedral do séc. XV e XVIII tem vários estilos
arquitectónicos, desde uma abside gótica a duas torres barrocas, com várias cenas bíblicas. O altar é uma obraprima Renascentista de Gaspar Becerra. O museu da Catedral conta ainda com um cofre esculpido de Alfonso
III, o Grande, o Relicário da Cruz, coberto de pedras preciosas e uma custódia de prata cravejada com enormes
esmeraldas. Em frente à Catedral está um edifício de contos de fadas, cheio de torreões e com janelas quase
góticas é o Palácio Episcopal dos finais do séc. XIX de Gaudi (arquitecto modernista). Hoje, abriga uma
colecção de arte religiosa da história de Astorga e da peregrinação a Santiago. O interior está decorado com
esplêndidos azulejos e vitrais de Gaudi.

22 Novembro – Domingo
LEÓN, vizinha da região montanhosa das Astúrias, cidade monumental. Visita guiada: Catedral gótica, Real
Colegiata de San Isidro, Casa de Botines de Gaudi, San Marcos de fachada renascentista e Palácio de Guzmanes.
LEÓN – Fundada como campo para a Sétima Legião Romana, Léon tornou-se na capital de um reino na
Idade Média, assim desempenhou um papel importante nos primeiros anos da Reconquista. O edifício mais
importante da cidade – para além da grande catedral é a Basílica de San Isidoro construída nas muralhas
romanas que rodeiam a cidade. Uma entrada separada dá acesso ao Pantéon Real românico, lugar de
descanso de 20 monarcas, decorado com capitéis esculpidos e frescos do séc. XIII ilustrando uma variedade de
temas bíblicos e míticos, bem como cenas da vida medieval. Há dois palácios bem preservados perto da Plaza
de Santo Domingo; a casa de Los Guzmanes, com o seu elegante palácio Renascentista com arcadas e a casa
de Botines, uma muito sóbria obra de Gaudi, que é agora um banco. O Hostal de San Marcos, junto ao rio é
um bom exemplo da arquitectura renascentista espanhola. Fundado no séc. XII como mosteiro para abrigar os
peregrinos a caminho de Santiago. Um frontão triangular barroco deu um toque final à fachada plateresca
ornamentada com conchas. O salão principal tem um belo tecto do séc. XVI. Actualmente é um parador na
maior parte do edifício. Regresso ao PORTO e a LEÇA DA PALMEIRA. Chegada pelas 19h30.

INCLUINDO: Viagem de autopullman-luxo. PENSÃO COMPLETA. Hotel Silken Luis de Léon 4* ou similar.
Guia local e acompanhante. Seguro de viagem Allianz.
EXCLUINDO: Bebidas e extras de carácter pessoal. Supl. Quarto Individual – EUR = 35,00

21 e 22 de Novembro de 2020

€ 215,00

