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Viaja a todos os recantos do país de
forma rápida e cómoda: desloca-te
de comboio.
Desfruta da grande infraestrutura
ferroviária espanhola para as tuas
deslocações. A Rede Nacional de
Caminhos-de-Ferro Espanhóis (RENFE)
liga todas as capitais com Madrid e une
as diferentes comunidades de Espanha.
Aproveita os comboios de alta
velocidade (AVE) para conheceres as
principais cidades espanholas. Poderás
percorrer grandes distâncias em muito
pouco tempo e chegar ao teu destino
de forma pontual e cheio de energia
para descobrires novos lugares ou
experimentares comidas deliciosas.
Num só dia poderás, por exemplo,
tomar calmamente o pequeno-almoço
em Madrid e jantar enquanto vês um
espetáculo de flamenco em Sevilha.
Vive a experiência de viajar num
comboio
de
luxo.
Admira
a
paisagem enquanto provas o melhor
da
gastronomia
espanhola
no
vagão restaurante. Vais adorar o
Transcantábrico. Ficarás a conhecer
a Espanha mais verde a bordo de uma
autêntica joia ferroviária: comboios
equipados com espaçosas suites com
casa de banho privativa, hidrossauna,
turbomassagem, banho de vapor...
Outra opção é o Al Andalus, que te vai

INTRODUÇÃO
aa COMBOIO EXPRESSO DE LA ROBLA

permitir percorrer as terras do centro
e sul a bordo de um autêntico palácio
sobre carris. A sua decoração belle
époque, as espaçosas carruagens-salão
dos anos 20 e a deliciosa proposta
gastronómica vão-te fazer passar uns
dias inesquecíveis.
Também podes escolher outros
interessantes percursos cheios de
surpresas. Faz o Caminho de Santiago
de forma diferente a bordo do Comboio
do Peregrino, ou adentra-te pelos locais
mais bonitos do país num comboio de
época, o Expresso de La Robla, que foi
construído em finais do século XIX para
transportar carvão.
Se preferires trajetos de um dia,
também tens muitas opções. Desde
Madrid, poderás apanhar o Comboio
do Morango, uma maravilha ferroviária
com vagões que te vão transportar
até Aranjuez, uma bela e histórica
localidade. Ou o Comboio Medieval,
no qual poderás desfrutar de um trajeto
teatralizado até à vila monumental de
Sigüenza, em Guadalajara.
Põe-te a caminho, descobre Espanha de
comboio.
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VOA EM AVE
Se depois de visitares uma cidade quiseres 'voar' até outra, viaja no AVE. Estes comboios
atravessam a geografia espanhola a toda a velocidade para que aproveites o teu tempo ao
máximo. Esta rede une muitas cidades, dando-te assim a possibilidade de as conheceres e
de planificares a tua viagem à medida.

DE MADRID
A BARCELONA
O AVE liga as duas principais metrópoles
espanholas: Madrid e Barcelona. Em
apenas duas horas e meia irás do interior
até à costa. Também podes aproveitar
para desembarcar a meio do caminho
e conhecer Saragoça.
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MADRID
Desfruta desta metrópole cheia de arte,
história e entretenimento. Percorre
o Passeio da Arte, que reúne museus,
palácios, fontes e exuberantes jardins.
Terás à mão três das coleções pictóricas
mais importantes do mundo: o Museu
do Prado, o Thyssen-Bornemisza
e o Rainha Sofia. Perde-te pelo seu centro
histórico e conhece a personalidade
de cada um dos seus bairros, como
o Madrid dos Áustrias, Chueca ou
o bairro das Letras. Podes fazê-lo de
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dia ou de noite: a cidade oferece-te
inúmeras alternativas a todas as horas.
Instala-te na esplanada de um bar, numa
taberna ou num restaurante e deleitate com a cozinha tradicional e com as
novas propostas gastronómicas.

PRAÇA DE LA VILLA
MADRID

BARCELONA

SAGRADA FAMÍLIA
BARCELONA

Foto:Bloodua/123rf.com

Apaixona-te por esta cidade cosmopolita, vanguardista e mediterrânica
que te irá surpreender a cada instante.
Percorre-a a pé ou em bicicleta e
descobre os seus bairros, Las Ramblas e
a sua marginal. Sente como se estivesses
na Idade Média quando mergulhares
nas ruelas do seu famoso bairro Gótico.
Dá um salto ao Modernismo catalão
com Antonio Gaudí: admira a sua
impressionante obra-prima, a Sagrada
Família, ou o Parque Güell. Conhece
a recheada agenda cultural da cidade
e vai a exposições, concertos, peças de
teatro... Deleita-te com a gastronomia
barcelonesa que conjuga tradição
e criatividade nos fogões. Permite-te um
capricho: prova a pastelaria artesanal
e os seus vinhos espumantes.Também
podes chegar a Barcelona em AVE
desde Málaga.

Foto:Yulia Belousova/ 123rf.com
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VIADUTO DE RODÉN
SARAGOÇA
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aa CATEDRAL-BASÍLICA DE NOSSA SENHORA DO PILAR
SARAGOÇA

SARAGOÇA
A capital da região de Aragão irá receberte com o seu bonito centro histórico nas
margens do rio Ebro. Percorre a sua
ribeira, a pé ou de bicicleta e admira as
suas pontes imponentes. Passeia pelas
suas ruas, boulevards e zonas pedonais
e desfruta da sua intensa vida cultural
e das suas bonitas construções, como
a muralha, termas, foro e teatro
romanos, o Palácio de La Aljafería,
a Basílica do Pilar, joia do Barroco ou
o Museu de Goya. É uma excelente
oportunidade para provar umas tapas
(requintados aperitivos servidos em
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pratos pequenos) indo de bar em bar.
Também te podes surpreender com
a Saragoça mais contemporânea
visitando os edifícios e pontes que
foram construídos para a Exposição
Internacional de 2008, como o aquário
fluvial, o pavilhão de Aragão ou a ponte
do Terceiro Milénio.
OUTRAS CIDADES NESTA ROTA
Entre Saragoça e Barcelona, esta rota
tem paragens em Lérida e Tarragona,
duas localidades catalãs. No centro
de Lérida, situado numa colina, irás
encontrar um templo românico gótico do
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século XIII, a Seu Vella ou Catedral Velha.
A zona tem uma gastronomia muito
rica: prova os caracóis e o chocolate de
Agramunt. Se quiseres tomar um banho
nas águas mediterrânicas da Costa
Dourada e degustar peixe e mariscos
frescos, visita Tarragona. Visita o seu
centro histórico, rodeado por muralhas
romanas do século III a.C. e maravilhate com o seu belo anfiteatro romano
junto ao mar. Tudo isto constitui um
impressionante conjunto arqueológico
Património da Humanidade.
Se apanhares o AVE Madrid-Huesca,
poderás estar em apenas 22 minutos
na belíssima e histórica Guadalajara,
provar cordeiro ou trutas e comprar
o famoso mel de La Alcarria. Ou sair
em Calatayud e maravilhar-te com
a arquitetura mudéjar do seu centro
histórico. Se continuares até Huesca,
desfruta da cidade histórica e deixate tentar por alguma excursão aos
Pirenéus aragoneses.

ROTA EM DIREÇÃO A SUL
Começa o teu dia na capital de Espanha
e prossegue em Sevilha, no coração da
Andaluzia, ou em Málaga, nas margens
do Mediterrâneo. As rotas do AVE
Madrid-Sevilha e Madrid-Málaga ligam
várias cidades.
Antes de entrar em terras andaluzas
o AVE para em duas cidades de CastelaLa Mancha. Em pouco menos de uma
hora poderás estar em Ciudad Real,
dar um passeio pelo centro histórico e
saborear os seus magníficos queijos,
vinhos e pratos de caça.

`` CALATAYUD
SARAGOÇA
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aa MESQUITA-CATEDRAL
CÓRDOVA

CÓRDOVA
Apaixona-te por esta cidade andaluza,
declarada Património da Humanidade
pela UNESCO. Em AVE desde Madrid
irás demorar pouco mais de uma hora
e meia. Adentra-te no seu famoso centro histórico, com as suas fascinantes
ruelas, praças e pátios branqueados
com cal, e deixa-te deslumbrar pela monumental Mesquita-Catedral, símbolo
do legado muçulmano em Espanha.
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Saboreia a cozinha local, como o refrescante salmorejo cordovês, um creme
frio à base de tomate, pão e azeite, ou
os boquerones em vinagre.Se te apetecer algo doce, prova o pastel cordovês,
os alfajores ou os pestiños: vais descobrir a influência árabe na gastronomia
cordovesa.
LLTambém podes chegar a Córdova em
AVE desde outras cidades: Sevilha,
Barcelona, Valência, Málaga e Saragoça.

VOA EM AVE

Foto:Mikhail Mandrygin/123RF.com

SEVILHA
Visita a capital da Andaluzia e
contagia-te do ambiente alegre das
suas gentes enquanto descobres
verdadeiros tesouros culturais, como
a catedral ou o Real Alcázar. Estarás
a cerca de 500 quilómetros de Madrid
a aproveitar o sol e o bom clima e terás
demorado apenas duas horas e meia.
Aproveita para visitar um tablao e deixate enfeitiçar pela dança e pelo cante
flamenco, expressão da arte popular
reconhecida como Património Cultural
Imaterial pela UNESCO.
Se viajares durante a Semana Santa ou
durante a Feira de Abril, poderás juntarte a algumas das festas populares mais
impressionantes do país.
aa FEIRA DE ABRIL
SEVILHA

bb CATEDRAL DE SANTA MARÍA DE LA SEDE
SEVILHA
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MÁLAGA
Passeia por bonitas praias, mesmo no
inverno, e prova o famoso pescaíto frito
ou o “espeto”, sardinhas espetadas num
pau e assadas sobre brasas. Também
irás achar a cozinha de vanguarda requintada e surpreendente.
Se quiseres tomar um banho de cultura,
terás 35 museus à tua espera, como o
Museu Picasso ou o Centre Pompidou.
Vais adorar o centro histórico com o seu
teatro romano, a alcáçova, os seus parque e jardins históricos. Desde o monte
Gibralfaro irás usufruir de umas vistas
privilegiadas sobre a urbe.

MÁLAGA

À noite aproveita as zonas de festa em
pleno centro ou bebe um copo calmamente na marginal. Também te podes
refugiar na esplanada de algum hotel:
desde o último andar poderás ver as luzes da cidade que não dorme.
Foto:Pabkov/123RF.com

Apenas duas horas e vinte minutos
separam Madrid da cidade mediterrânica
onde nasceu o genial pintor Pablo Picasso.
CENTRE POMPIDOU
MÁLAGA

Se escolheres o AVE Madrid-Málaga,
antes de chegares ao teu destino, o
AVE permite-te parar em duas pequenas cidades andaluzas. Em Puente
Genil (Córdova), vila rodeada de oliveiras, atravessada pelo rio Genil, prova o
doce de marmelo, orgulho dos locais.
Se quiseres descobrir palácios, conventos, ermidas e até uma alcáçova, sai
em Antequera. Nesta belíssima cidade
malaguenha poderás também ver monumentos da Idade do Bronze, como
o Conjunto Arqueológico Dólmens
de Antequera, Património Mundial da
UNESCO.
LLTambém podes chegar a Málaga em
AVE desde Barcelona.
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ROTA EM DIREÇÃO A NORTE
Combina num só dia Madrid e alguma das principais cidades da Comunidade de
Castela e Leão, uma terra rica em cultura e famosa pela sua suculenta gastronomia.
Irás conhecer cidades maravilhosas como Segóvia, Valladolid, Palencia e León.
SEGÓVIA
Chegarás em menos de meia hora desde
Madrid. O seu espetacular aqueduto
romano do século I irá convidar-te a
conhecer a cidade velha, Património
da Humanidade.Num passeio por
agradáveis ruelas irás encontrar
impressionantes construções medievais
e renascentistas, como a catedral, de
estilo gótico.

O alcázar vai surgir diante dos teus olhos
como se acabasse de sair de um conto de
fadas, com a sua ponte levadiça sobre um
fosso, a torre ou as janelas geminadas.
Segóvia irá também seduzir-te com a
sua potente gastronomia. Prova o prato
típico, o leitão no forno ou umas feijocas
de La Granja e acompanha com um vinho
de Ribera del Duero.
11

AQUEDUTO
SEGÓVIA
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A pouco mais de meia hora de Segóvia
e a uma hora de Madrid, esperate Valladolid. Vais adorar o centro
antigo renascentista. Aproveita para
visitar o Museu Nacional de Escultura
e, quando sentires apetite, deleita-te
com as suas famosas tapas.
Se quiseres seguir o rasto do românico
espanhol, adentra-te no centro histórico
de Palencia, a uma hora e meia em
AVE desde Madrid. Para comer, prova
o cordeiro de leite assado, o pombo
estofado ou uma saborosa sopa.
LEÓN
Visita esta cidade do noroeste de
Espanha, capital da província de León
e paragem dos peregrinos do Caminho
de Santiago. Se fores em AVE desde
Madrid, chegarás em pouco mais de duas
horas. No seu centro antigo esperam-te
as muralhas de origem romana e duas
joias que dão conta de um passado
medieval cheio de esplendor: a sua
catedral, magnífico edifício gótico com
impressionantes vitrais, e a Basílica de
San Isidoro (conhecida como a “Capela
Sistina” do românico espanhol). Passeia
pelas ruas do Bairro Húmido, escolhe
um dos seus bares e saboreia a deliciosa
gastronomia leonesa. Prova a cecina,
o chouriço e os cogumelos servidos em
tapas e degusta os vinhos da zona com
denominação de origem: Tierras de
León e El Bierzo.

12

__ CATEDRAL DE LEÓN

ROTA
EM DIREÇÃO A LEVANTE
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Se estiveres na capital, mas sentires
saudades do mar, podes apanhar o AVE
para Valência ou Alicante. Em menos de
duas horas poderás dar um passeio pela
praia e provar uma deliciosa paelha.
Também podes parar em Cuenca, em
Castela-La Mancha, a menos de uma
hora em AVE desde Madrid. Ficarás
impressionado com as suas incríveis
Casas Colgadas (Casas Suspensas) em
paredes rochosas. Se gostares de carne,
aqui irás encontrar um menu variado
baseado na caça. A Cuenca também
é possível chegar na rota do AVE que
chega até Albacete, a maior cidade de
Castela-La Mancha.
`` CASAS SUSPENSAS
CUENCA

VALÊNCIA
A cidade irá receber-te com o seu bom
clima e as suas praias. Passeia pelas
ruas labirínticas do milenar bairro do
Carmen. Admira a catedral e a Lonja
de la Seda (Bolsa da Seda), duas joias
góticas. Se quiseres dar um passeio
rodeado de árvores, visita os jardins de
Turia, a pé ou de bicicleta. Aproveita a
oportunidade para visitar a Cidade das
Artes e das Ciências, um impressionante
complexo de divulgação científica
e cultural que inclui o Oceanográfico,
o maior aquário da Europa.
LLConsulta aqui toda a informação sobre
trajetos e horários do AVE:
www.renfe.com/viajeros/larga_
distancia/productos/

aa CIDADE DAS ARTES E DAS CIÊNCIAS
VALÊNCIA
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aa CATEDRAL DE SANTIAGO
SANTIAGO DE COMPOSTELA

GRANDES ROTAS,
UM AUTÊNTICO LUXO
Embarca em hotéis de luxo sobre
carris e empreende uma viagem por
trajetos repletos de beleza. Depois de
agradáveis serões, poderás descansar
com total comodidade na tua suite
enquanto o comboio permanece
parado nas estações. Durante o dia,
embalado pela suave trepidação,
terás ao teu alcance serviços de
cinco estrelas, requintados pratos e
divertidas atividades.
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As paragens estão planificadas para
que possas conhecer o melhor de
cada lugar. Um autocarro estará à tua
espera para te levar a localidades com
encanto e a restaurantes previamente
seleccionados.

Vem viver todo o romantismo do
comboio viajando nestes autênticos
palácios sobre rodas.

GRANDES ROTAS, UM AUTÊNTICO LUXO

COMBOIO TRANSCANTÁBRICO GRANDE LUXO
PRAIA DE SAN ANTOLIN, ASTÚRIAS

TRANSCANTÁBRICO
GRANDE LUXO
Durante oito dias experimenta todo
o glamour dos grandes expressos dos
anos 20 que inspiraram o cinema e
a literatura, com as prestações de
conforto do século XXI. Vais descobrir
o norte de Espanha viajando pela
costa do mar Cantábrico desde San
Sebastián (País Basco) até Santiago
de Compostela (Galiza) ou vice-versa.

Poderás descansar numa das suas
14 suites de luxo, decoradas com primor, e ver passar as mais incríveis paisagens pela janela da tua sala privada
ou diante das amplas janelas dos vagões-sala, originais de 1923, verdadeiras joias do património histórico
ferroviário.
bb ITINERÁRIO TRANSCANTÁBRICO GRANDE LUXO
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À tua passagem pelo País Basco,
Cantábria, Astúrias e Galiza irás
desfrutar da requintada gastronomia
que caracteriza o norte do país. Tanto
dentro como fora do comboio, irás
degustando os sabores típicos da
tradição culinária, reelaborada por
cozinheiros de renome internacional.
Desde a típica fabada (feijoada) ou o
cozido de montanha, até peixes no forno,
anchovas ou mariscos. E, claro, doces,
empanadas, enchidos e os melhores
vinhos da zona. Também podes pedir um
menu adaptado às tuas necessidades no
momento da reserva.
Cada manhã, depois de um requintado
pequeno-almoço no comboio, espera
por ti uma jornada cheia de surpresas:
visitas guiadas pelas ruas de belas
localidades, museus ou catedrais
e restaurantes com encanto.
A baía de San Sebastián irá surpreenderte pela sua elegância, enquanto que
em Bilbau irás descobrir uma cidade
vanguardista e dinâmica. Aí poderás
visitar o impressionante museu
Guggenheim e em Santander, se
assim desejares, o seu Grande Casino.
Também poderás passear por vilas mais
pequenas, como Santillana del Mar,
com o seu belo centro histórico, ou
Ribadesella e a sua agradável marginal.
A natureza também faz parte da agenda:
ficarás deslumbrado com as montanhas
do parque nacional dos Picos da Europa
e pela espetacular beleza da praia de
Las Catedrales, na Galiza. Santiago de
Compostela irá seduzir-te com o seu
centro histórico e a sua impressionante
catedral gótica, meta de milhares de
peregrinos todos os anos.

16

__ PINTXO

GRANDES ROTAS, UM AUTÊNTICO LUXO

TRANSCANTÁBRICO CLÁSSICO

De regresso ao comboio, depois
do jantar, podes juntar-te a festas
com atuações ao vivo, beber alguma
coisa calmamente num vagão-sala
ou simplesmente refugiar-te na tua
suite de luxo. Como o comboio para à
noite para beneficiar o teu descanso,
poderás descer, se quiseres, e dar um
passeio por tua conta.

TRANSCANTÁBRICO
CLÁSSICO
Outra magnífica alternativa ao Transcantábrico Grande Luxo é o Transcantábrico Clássico, que combina a costa
cantábrica com terras do interior de
Castela e Leão. Podes escolher o percurso de 8 dias desde a cidade de León
até Santiago de Compostela ou viagens
mais curtas: Santiago de Compostela-
Santander ou León-Santander.

bb ITINERÁRIO TRANSCANTÁBRICO CLÁSSICO
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Sobe a bordo deste fascinante hotel
sobre rodas e percorre parte da
geografia espanhola.
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COMBOIO AL ANDALUS EM GRANADA

COMBOIO AL ANDALUS

GRANDES ROTAS, UM AUTÊNTICO LUXO

aa ITINERÁRIO AL ANDALUS

AL ANDALUS
O Al Andalus é um dos comboios de
luxo mais amplos do mundo. Irás sentirte transportado aos mágicos anos da
Belle Époque. Os vagões suite são da
mesma série que os construídos em
França para os monarcas britânicos
que viajavam de Calais até à Costa
Azul. O encanto do passado combinase com as prestações mais modernas.
Nos vagões restaurante irás desfrutar
da paisagem enquanto degustas o
pequeno-almoço ou um apetitoso
jantar a bordo. Para relaxar, bebe
um copo no vagão piano enquanto
desfrutas de uma atuação musical.
Tens duas opções por onde escolher.
Se quiseres sentir todo o encanto do

sul de Espanha, escolhe o itinerário
Andaluzia. Esta viagem inicia e termina
o seu percurso em Sevilha. A capital
da Andaluzia irá conquistar-te com
o seu centro histórico de herança
árabe, o seu bom clima e a amabilidade
das suas gentes. Ao longo desta viagem
de sete dias irás apaixonar-te pelo
sabor dos produtos da terra, como
o azeite, o vinho de Jerez ou o presunto
ibérico de Jabugo. Além disso,
poderás degustar pratos tradicionais
como o gaspacho ou o rabo de touro,
e apreciar as novas versões da cozinha
mediterrânica mais vanguardista nos
seus encantadores vagões restaurante
ou em restaurantes cuidadosamente
escolhidos nas paragens.
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Cada dia irás acordar numa localidade
distinta onde vão aguardar por ti atividades surpreendentes. Em Jerez, por
exemplo, poderás assistir a um espetáculo de dança com música espanhola
protagonizado por cavalos andaluzes,
organizado pela Real Academia Andaluza de Arte Equestre. O passeio
pela Alhambra, em Granada, irá deixar-te boquiaberto.Poderás visitar
pequenas cidades que são verdadeiras
joias culturais, como Úbeda e Baeza,
declaradas Património da Humanidade pela UNESCO.
Se preferires ir para terras da Estremadura e Castela, escolhe o itinerário
Sevilha-Madrid. Na tua viagem de seis
dias irás deleitar-te com a cozinha da
região, que inclui os típicos cozidos e
assados castelhanos.

Depois poderás maravilhar-te com
a bela Sevilha, onde te esperarão
mais atividades em cada paragem.Em
Mérida e Cáceres, poderás admirar
incríveis construções da época romana. Aproveitando que nessas terras se
produz um dos melhores presuntos de
Espanha, terás a oportunidade de visitar uma quinta de porco ibérico. Também te poderás rodear de natureza
numa excursão pelo parque nacional
de Monfragüe.Antes de chegares à imponente Madrid, capital de Espanha,
esperam-te mais duas surpresas. Percorrer a histórica cidade de Toledo irá
deixar-te sem palavras: a herança das
culturas judaica, muçulmana e cristã deixou marcas na sua arquitetura
monumental. A vila de Aranjuez irá
agradar-te, com o seu Palácio Real e os
seus jardins, e poderás fazer um brinde numa adega histórica.

JARDINS DO PRÍNCIPE
ARANJUEZ, MADRID
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OUTROS PERCURSOS
DE COMBOIO
Desde excursões que se fazem no próprio dia, até itinerários mais longos que se
adentram na geografia espanhola: tens vários percursos de comboio para desfrutares
da viagem em si e descobrires novos tesouros. Lembra-te de consultar as datas de
saída. Escolhe a tua, reserva com antecedência e... passageiros para o comboio!

COMBOIO DO PEREGRINO
Faz o Caminho de Santiago de uma
forma original. O Comboio do Peregrino
propõe-te uma viagem de cinco dias
num hotel rolante que parte de Madrid
com destino a Santiago de Compostela
e te permite viver cada jornada como
quiseres. Poderás cobrir três etapas
do Caminho a pé ou de bicicleta para
conseguires a Compostela (documento
que confirma um percurso de, pelo
menos, 100 quilómetros a pé e 200 de
bicicleta), fazer etapas mais curtas, ou
então conhecer as diferentes cidades
que o comboio atravessa à tua vontade.

Desde a estação na qual o comboio para
até ao lugar onde tem início a etapa, o
transporte é efetuado em autocarro,
que irá acompanhar a viagem para as
deslocações necessárias. Podes tomar
o pequeno-almoço e comer no vagão
cafetaria ou nalgum dos seus vagões
restaurante. Se quiseres diversão, há
um vagão-sala inteiramente dedicado
ao ócio.
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aa COMBOIO EXPRESSO DE LA ROBLA

EXPRESSO
DE LA ROBLA
Mergulha na arte, nas paisagens e
na gastronomia do norte de Espanha
viajando num comboio clássico
preparado como hotel: o Expresso de
La Robla. Podes escolher entre dois
itinerários, La Robla ou Paraíso Verde,
ambos duram quatro dias.
No teu compartimento, perfeitamente
equipado com uma decoração moderna
e juvenil, poderás descansar em camasbeliche e desfrutar do teu próprio
quarto de banho. Tal como nos outros
comboios, o Expresso de La Robla
irá permanecer parado durante a
noite para te proporcionar um sono
rejuvenescedor.
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Cada manhã, enquanto o comboio
se põe em marcha, poderás tomar
o pequeno-almoço enquanto vês
passar a paisagem em amplas
janelas. Os almoços e jantares estão
programados em restaurantes típicos,
para degustares os ricos produtos da
terra e os seus pratos tradicionais.
O autocarro que acompanha o comboio
irá levar-te até às localidades onde te
esperam excursões guiadas, visitas
a museus, monumentos e espetáculos.
Tudo está incluído na tua viagem, tanto
as entradas como as refeições nos
restaurantes escolhidos.

OUTROS PERCURSOS DE COMBOIO

Foto:jorisvo/123rf.com

Se escolheres o itinerário de La Robla, o
traçado do antigo comboio do carvão irá
levar-te desde Bilbau, no País Basco, até
León, em Castela e Leão, ou vice-versa.
Poderás visitar as impressionantes
grutas e galerias do complexo cársico
de Ojo Guareña, em Burgos, onde se
localizam vestígios da ocupação humana
desde a época pré-histórica. Irás passar
pelas belas paisagens da montanha
de Palencia e irás conhecer pequenas
povoações com muito encanto, como
Frómista, com a sua famosa igreja
românica, paragem obrigatória dos
peregrinos do Caminho de Santiago.
`` CATEDRAL DE BURGOS

Se te atrai a impressionante beleza da
cornija cantábrica, entre a cordilheira
e o mar, escolhe o itinerário Paraíso
Verde, que passa entre Bilbau
(País Basco) e Oviedo (Astúrias).
Irás conhecer vilas medievais, como
a simpática Santillana del Mar
(Cantábria) ou localidades piscatórias,
como Laredo ou Llanes (Astúrias). Terás
a possibilidade de dar um passeio em
barco para visitar uma conserveira onde
se elaboram as famosas anchovas de
Santoña (Cantábria). Poderás admirar
a imponente natureza do parque
nacional dos Picos da Europa, enquanto
provas a tradicional sidra asturiana. Para
além da moderna Bilbau, irás conhecer
duas belas cidades mais viradas para
o mar Cantábrico. Santander e Gijón.

SANTILLANA DEL MAR
CANTÁBRIA
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aa ESCULTURA DE O QUIXOTE
ALCALÁ DE HENARES, MADRID

COMBOIO
DE CERVANTES
Faz um percurso literário por Alcalá de
Henares, berço de Cervantes, autor de
O Quixote. Demora apenas um dia. É
uma excursão perfeita se estiveres em
Madrid: o moderno comboio suburbano
parte da estação de Atocha, na
metrópole, e chega a Alcalá de Henares
em menos de uma hora.
Já antes de subir ao comboio serás
transportado para a época de Cervantes:
um grupo de animadores, vestidos com
trajes do Século de Ouro, irão receberte na plataforma e estarão presentes ao
longo de todo o trajeto.Irão representar
passagens cervantinas: o teu mergulho
no mundo literário está assegurado.
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Em Alcalá de Henares esperam por
ti guias para te conduzir pelos locais
mais emblemáticos do centro histórico,
como a casa natal do célebre escritor
e o interior do corral de comédias, um
dos mais antigos que se conservam na
Europa. Desfruta depois de algum tempo
livre para percorreres a pequena cidade
histórica por tua conta e provares um
prato da cozinha tradicional castelhana.
Antes de terminares a tua visita, adocica
a tarde com uma costrada ou com umas
rosquilhas, doçaria típica da cidade.

OUTROS PERCURSOS DE COMBOIO

MAIS EXPERIÊNCIAS
DE COMBOIO

ESTAÇÃO PORTA DE ATOCHA
MADRID

Há mais propostas de viagens
organizadas de comboio.
Estas são apenas algumas.
Se estiveres em Madrid, não percas
o Comboio Medieval e combina numa só
jornada história, teatro e gastronomia.
O trajeto até à vila monumental de
Sigüenza, em Guadalajara, vai passar
a voar: durante quase uma hora
e meia estarás imerso na vida medieval
rodeado de atores que interpretam as
personagens características da época:
trovadores, acrobatas, malabaristas...
Poderás também provar doces
típicos a bordo. Ao chegar ao destino,
conhece a vila pela mão de guias locais.
A majestosa catedral, o castelo ou
a praça maior vão-te deixar fascinado.
Para saciar o apetite, prova algum dos
pratos típicos, como as migas ou a sopa
castelhana. De sobremesa, prova as
tradicionais gemas do Doncel.

PALÁCIO REAL
ARANJUEZ

Se estiveres na capital de Espanha,
outra opção é entrar num dos históricos
vagões do Comboio do Morango: irá
levar-te a Aranjuez, bela localidade
histórica a apenas 48 quilómetros de
Madrid. É uma excursão perfeita para
fazer em família. Irás viajar em autênticos
vagões de madeira de princípios do
século XX cuidadosamente restaurados.
Hospedeiras vestidas à época irão
oferecer-te morangos da região.
As visitas guiadas e programadas irão
ajudar a conhecer os encantos de
Aranjuez, como o Palácio Real, o Museu
de Faluas ou os Jardins do Príncipe.
Poderás também dar um passeio de
barco pelo rio Tejo. Quando tiveres
fome, prova os produtos da horta e de
caça, como os espargos, o faisão ou as
codornizes.
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Longe de Madrid, no norte do país,
também tens muito por percorrer de
comboio. E se te adentrares pelos belos
recantos da Galiza sobre carris? Podes
escolher entre vários itinerários distintos:
são rotas temáticas que se fazem no
mesmo dia e que incluem o bilhete de
comboio, guia especializado, atividades,
visitas programadas e deslocações em
autocarro, sempre que for necessário.
Se quiseres visitar adegas e conhecer
as comarcas produtoras, como Ribeira
Sacra ou Valdeorras, tens várias rotas de

vinho. Se preferires maravilhar-te com o
património histórico e natural da zona,
dispões das rotas dos faróis, jardins e
Paços históricos ou das que percorrem as
cidades de Lugo ou A Coruña. Com a rota
da lampreia, irás conhecer as famosas
pesqueiras, construções centenárias onde
se captura a lampreia (peculiar peixe que
se transforma em requintado manjar nos
fogões galegos) no rio Minho. Se quiseres
relaxar, escolhe a rota Ourense Termal
que inclui uma sessão em águas termais.
RIBEIRA SACRA
LUGO
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INTERRAIL:
OUTRA FORMA DE VIAJAR
Se quiseres decidir quase no momento
os teus itinerários em comboio,
consegue um Interrail.Este bilhete
permite-te viajar livremente por
zonas determinadas.Há diferentes
tipos e durações.Nalguns casos,
são necessárias ou recomendáveis
reservas prévias. Se fores residente
na Europa, os One Country Passes,
como o Interrail España Pass,
permitem-te viajar num só país (no
qual não residas), enquanto que com
o Global Pass poderás entrar em
comboios de até 30 países europeus
diferentes.Se não fores residente na
Europa, dispões do Eurorail Pass. Há
ofertas especiais e descontos para
jovens, adultos com mais de 65 anos
e famílias. As crianças com menos
de 12 nos não pagam se forem
acompanhadas por um adulto.
Com o Interrail España Pass poderás
apanhar os comboios da RENFE e os
ferries para chegar às Ilhas Baleares,
no mar Mediterrâneo.
Vive uma experiência diferente,
atravessa Espanha de comboio com
o teu passe Interrail.
Encontra mais informação em:

VIAJA COM MAIS
FACILIDADE
Obtém o teu Renfe Spain Pass
e poderás viajar por Espanha (sempre
que não sejas residente) em todos
os comboios AVE, longas e médias
distâncias. O passe é válido durante
um mês a partir da primeira viagem
e podes reservá-lo com 6 meses de
antecedência. Há de quatro, seis,
oito ou dez viagens.
Escolhe entre duas modalidades:
business/club ou turista.
Nesta mesma página podes reservar
e comprar qualquer bilhete de
comboio. Recorda: se adquirires um
de longa distância, o uso de comboios
suburbanos que fazem ligação
com o centro e com os aeroportos
de Madrid, Barcelona e Málaga
é gratuito.
Se precisares de ajuda na tua
viagem, a RENFE oferece-te Atendo,
um serviço gratuito de atenção
e assistência a passageiros com
deficiência ou mobilidade reduzida.
Assim poderás aceder ou descer do
comboio e transitar pelas estações
com tranquilidade.

LLwww.interrail.eu/es/
LLwww.renfe.es
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MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

TURESPAÑA
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