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Vem	 conhecer	 os	 nossos	 costumes	 e	
mergulha	numa	cultura	milenária.	Inicia	
uma	viagem	que	te	levará	por	cidades	
monumentais,	paisagens	surpreenden-
tes	 e	 lugares	 marcados	 pela	 história.	
Vive	uma	experiência	inesquecível	en-
quanto	 desfrutas	 do	 impressionante	
património	cultural	espanhol.

Tens	 inúmeras	possibilidades.	Mete-te	
na	 pele	 de	 um	 personagem	 literário	
como	Dom Quixote	 e	 adentra-te	 nas	
paisagens	 manchegas	 que	 Cervantes	
descreveu	 no	 seu	 romance.	 Segue	 os	
passos	 das	 milícias	 romanas	 percor-
rendo	a	Rota Via da Prata	ou	vive	uma	
aventura	 que	 recordarás	 para	 sempre	
no	Caminho de Santiago.

Se	 adoras	 a	 cultura	 gastronómica,	 as	

rotas do vinho vão	conquistar-te.	Prova	
alguns	dos	melhores	caldos	do	mundo,	
aloja-te	 entre	 vinhedos,	 percorre	 vilas	
históricas	 e	 relaxa-te	 com	 um	 trata-
mento	de	terapia	de	vinho.	Gostas	de	
presunto ibérico?	 Em	 regiões	 como	 a	
Andaluzia,	 Extremadura	 ou	 Castela	 e	
Leão	tens	grandes	planos	para	desfru-
tar	deste	manjar.

Viaja	através	do	 tempo	e	descobre	as	
marcas	culturais	que	os	árabes,	judeus	
e	 cristãos	 deixaram	 na	 nossa	 civiliza-
ção.	Encontrarás	uma	infinidade	de	ro-
tas	 com	 paisagens	 espetaculares	 que	
vão	deixar-te	boquiaberto.

Acompanha-nos	na	descoberta	de	Es-
panha.	 Seja	 qual	 for	 a	 rota	 que	 esco-
lhas,	vais	acertar	com	certeza.
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 a A ALHAMBRA
GRANADA

INTRODUÇÃO
Espanha convida-te a que a 
descubras através das suas 
maravilhosas rotas.
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ROTAS CULTURAIS POR	ESPANHA

 a CONSUEGRA
TOLEDO

ROTA DE DOM QUIXOTE: 
NO RASTO DO ROMANCE DE CERVANTES

Mergulha	 num	 clássico	 da	 literatura	
universal, Dom Quixote de La Mancha.	
Percorrerás	as	aldeias	centenárias,	os	
caminhos	históricos	e	os	espaços	na-
turais	 descritos	 por	 Miguel	 de	 Cer-
vantes.	 Prepara-te	 para	 lutar	 contra	
moinhos	 de	 vento,	 perseguir	 o	 amor	
de	Dulcineia	 e	degustar	pratos	 como	
os	 "duelos	 y	 quebrantos",	 uma	 recei-
ta	manchega	à	base	de	ovos	mexidos,	
chouriço	e	toucinho	de	porco.

Começa	 a	 tua	 rota	 por	 Alcalá de 
 Henares.	 Esta	 localidade	madrilena	é	
Património	 da	Humanidade	 e	 o	 lugar	
onde	 Cervantes	 nasceu.	 Conhece	 o	
corral de comedias	 (teatro	 dos	 sécu-
los	XVI	e	XVII	 instalado	em	pátios	de	
edifícios	 de	 habitação),	 um	 dos	 mais	

antigos	 da	 Europa,	 e	 vai	 até	 à	 praça 
de  Cervantes,	 o	 coração	 da	 cidade.	
Nas	arcadas	da	pitoresca	calle Mayor,	
encontrarás	 comércios,	 cafés	 e	 bares	
onde	degustar	as	suas	famosas	tapas.	
O Museu Casa Natal de Cervantes	re-
cria	 a	 casa	 onde	 o	 escritor	 nasceu	 e	
viveu	a	sua	infância.

Madrid	 é	 outra	 paragem	 obrigatória.	
Vais	ficar	impressionado	com	o	monu-
mento	funerário	na	igreja	e	no	conven-
to	 das  Trinitárias	 Descalças.	 Diz-se	
que,	neste	 local,	se	encontram	enter-
rados	Cervantes	e	a	sua	esposa.	Bebe	
algo	na	taberna Casa Alberto,	fundada	
em	1827	num	edifício	construído	so-
bre	outro	do	século	XVI	no	qual	Cer-
vantes	viveu.	Neste	local	escreveu	Os 
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PERSONAGENS ILUSTRES

Trabalhos de Persiles e Sigismunda	 e	 a	
segunda	parte	de	Dom Quixote.

No	 teu	 percurso	 deves	 incluir	 Tole-
do,	 a	 Cidade	 das	 Três	 Culturas.	 Per-
corre	 as	 suas	 ruas	 apertadas	 e	 a	 sua	
ampla	 história.	 Na	 praça dos Tintes	
	encontrava-se	a	casa	na	qual	o	escri-
tor	habitou.	Vem	até	El Toboso,	 a	 al-
deia	onde	vivia		Dulcineia,	a	amada	de	
Dom	Quixote.

Em	 Ciudad Real	 estão	 à	 tua	 espe-
ra	 os	 famosos	 moinhos	 de	 vento	 de	
	Campo de Criptana contra	 os	 que	
Dom	 	Quixote	 lutou.	 Visita	 Almagro,	
que	 conserva	 um	 corral	 de	 comedias	
do	 século	 XVII.	 Não	 te	 esqueças	 de	
provar	o	delicioso	queijo	manchego.

 ` ESCULTURA DE CERVANTES
TOLEDO

CORRAL DE COMEDIA
ALMAGRO	(CIUDAD	REAL)

 TOLEDO
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ROTAS CULTURAIS POR	ESPANHA

ROTA DE CARLOS V: 
SEGUINDO AS PEGADAS  
DO IMPERADOR

Segue	 as	 pisadas	 de	 Carlos	 V	 depois	
de	abdicar.	O	monarca	chegou	ao	nor-
te	 de	 Espanha	 desde	 Bruxelas	 com	
mais	de	50	barcos	e	começou	uma	via-
gem	 por	Cantábria,	Castela e Leão	 e	
	Extremadura	até	chegar	ao	seu	retiro,	
o	Mosteiro de Yuste.

Santa María,	uma	das	antigas	portas	de	
acesso	à	cidade.	No	seu	 interior,	umas	
escadas	de	origem	medieval	dão	acesso	
a	várias	salas	com	interessantes	objetos	
históricos	 e	 pinturas	 que	 representam	
o	 imperador.	 Continua	 até	 à	 catedral,	
uma	joia	do	gótico	declarada	Património	
da	Humanidade	pela	UNESCO,	e	admi-
ra	as	torres	pontiagudas.

Em	 Palência	 tens	 à	 espera	 Venta de 
Baños.	Conta	a	lenda	que	o	rei	visigo-
do	Revesvinto,	 ao	notar	as	proprieda-
des	curativas	de	uma	das	suas	fontes,	e	
como	agradecimento,	mandou	edificar	
a	 igreja de San Juan de Baños.	O	 seu	
magnífico	interior	vai	deslumbrar-te.

Depois	de	atravessar	zonas	de	uma	be-
leza	 singular,	 como	Dueñas,	 chegarás	
a	 terras	 de	Valladolid	 e	 a	 sua	 capital,	
em	cujo	 antigo	Palácio Real	 se	 alojou	

Começa	a	 rota	em	Laredo	 (Cantábria)	
onde	 desembarcou	 e	 hoje	 em	 dia	 se	
eleva	um	busto	do	 imperador.	Passeia	
pelo	 centro	 antigo	 desta	 cidade	 com	
encanto.	 Contempla	 a	 sua	 muralha	 e	
casas	 senhoriais.	 Também	 podes	 apa-
nhar	sol	em	praias	como	La Salve,	pra-
ticar	surf	ou	dar	um	passeio	em	barco	
pelo	mar	Cantábrico.

Adentra-te	em	Castela	e	Leão.	Visita	a	
medieval	 Medina de Pomar	 (Burgos),	
onde	Carlos	V	passou	uma	noite,	e	o	Al-
cázar de los Velasco,	um	impressionante	
castelo	do	século	XIV.	No	monumental	
município	 de	Burgos	 cruza	 o	Arco de 

 a LAREDO
CANTÁBRIA

 a ARCO DE SANTA MARÍA
BURGOS
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o	 imperador.	 Observa	 num	 agradável	
passeio	os	palácios,	a	plaza Mayor	ou	a	
catedral.	Depois	de	tanta	visita,	podes	
aproveitar	para	comer	um	bom	cordei-
ro	de	leite	assado,	típico	da	província.

Ao	chegar	a	terras	salmantinas,	vai	até	
Peñaranda de Bracamonte.	 Vais	 ado-
rar	o	centro	antigo.	Continua	até	Ávila,	
onde	Barco de Ávila,	que	acolheu	com	
os	braços	abertos	o	 imperador,	 fará	o	
mesmo	contigo.	Prova	os	seus	famosos	
feijões	brancos	e	contempla	o	rio	Tor-
mes	desde	o	castelo.

Na	última	etapa	da	 rota,	na	Extrema-
dura,	desfrutarás	da	natureza.	Se	tens	
a	 sorte	 de	 fazer	 a	 rota	 durante	 a	 pri-
mavera,	verás	as	cerejeiras	em	flor	que	
povoam	o	Vale do Jerte.	Também	vais	
ficar	surpreendido	pela	reserva	natural	
da	Garganta de los Infiernos.	Observa	
o	 voo	 da	 águia-imperial	 e	 do	 abutre-
-fouveiro	e	surpreende-te	com	os	seus	
glaciares.	Termina	esta	rota	de	reis	no	
Mosteiro	de	Yuste,	junto	ao	qual	Carlos	
V	mandou	construir	o	palácio	no	qual	
moraria	até	ao	final	dos	seus	dias.

 a IGREJA DE SAN JUAN DE BAÑOS
VENTA	DE	BAÑOS	(BURGOS)

IGREJA DE SAN PABLO
VALLADOLID

 b VALE DO JERTE
CÁCERES



ROTAS CULTURAIS POR	ESPANHA

CAMINHO DO CID: 
VIVE AS AVENTURAS DE UM CAVA-
LEIRO MEDIEVAL

Já	 ouviste	 falar	 do	Cantar de Mío Cid?	
É	um	poema	castelhano	do	século	XII	
que	conta	a	história	do	lendário	cava-
leiro	Rodrigo	Díaz	de	Vivar,	o	Cid	Cam-
peador.	Nessa	rota,	que	recria	as	suas	
façanhas,	 percorrerás	 oito	 províncias:	
Burgos,	 Soria,	Guadalajara, Saragoça, 
Teruel, Castellón, Valência e Alicante.	
Poderás	 fazê-lo	 a	pé,	 em	bicicleta,	 de	
carro	ou	em	moto.

Podes	começar	a	tua	rota	em	Vivar del 
Cid,	onde	a	tradição	garante	que	nas-
ceu	o	herói	medieval,	e	desde	esse	lo-
cal	 continuar	 até	 à	 cidade	de	Burgos.	
Na	 sua	 catedral	 descansam	 os	 seus	
restos	e	os	da	sua	esposa,	dona	Jime-
na.	Se	vais	em	outubro	poderás	assis-
tir	ao	Fim	de	Semana	Cidiano,	no	qual	
a	cidade	parece	voltar,	durante	alguns	
dias,	à	Idade	Média	com	espetáculos	ao	
ar	livre,	torneios,	mercados	medievais...

Em	Guadalajara	encontrarás	fortalezas	
impressionantes	como	o	castelo de Ja-
draque,	ao	qual	chamam	do	Cid,	ou	de	
Sigüenza,	onde	poderás	pernoitar	e	de-
gustar	 a	melhor	 gastronomia	da	 zona,	
visto	que	agora	é	um	Parador	Nacional.

Vai	até	Soria,	onde	te	esperam	lugares	
tão	belos	 como	Medinaceli	 e	o	único	
arco	romano	de	Espanha	com	arquea-
ria	tripla.

A	paisagem	que	vais	ver	está	marcada	
pela	 diversidade	 e	 pelos	 contrastes:	
desde	a	Sierra de Guadalajara	ao	aspe-
to	lunar	da	Vega del Jalón	(Saragoça).

 _ CATEDRAL DE BURGOS
BURGOS
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Calatayud	é	outro	dos	pontos	de	inte-
resse	 desta	 rota.	 Junto	 à	 sua	 fortaleza	
árabe,	vale	a	pena	ver	o	conjunto	histó-
rico	mudéjar,	onde	sobressai	a	colegiata 
de Santa María la Mayor.	Em		Albarracín	
(Teruel),	 para	 além	 das	 muralhas	 e	 do	
evocativo	 centro	 antigo,	 vais	 ficar	 sur-
preendido	pela	aqueduto	romano.

Continua	o	teu	itinerário	em	Valência,	a	
cidade	que	El	Cid	conseguiu	conquistar	

em	1094.	Descobre	a	sua	riqueza	patri-
monial	visitando	joias	como	a	catedral	
e	 la	Lonja de la Seda	 (Bolsa	 da	 Seda),	
e	 deixa-te	 surpreender	 pelos	 edifícios	
vanguardistas,	como	os	da		Cidade das 
Artes e das Ciências.	 Aproveita	 para	
comer	uma	paelha	ou	desfrutar	do	sol	
na	praia.

 Lwww.caminodelcid.org

ROTA DE HEMINGWAY: 
CONHECE NAVARRA ATRAVÉS DE 
UM PRÉMIO NOBEL

Segue	 os	 passos	 do	 escritor	 america-
no	 para	 conhecer	 Pamplona (capital	
de	Navarra)	 e	 arredores	numa	viagem	
inesquecível.	A	rota	de	Hemingway	vai	
permitir-te	 desfrutar	 dos	 lugares	 que	
apaixonaram	o	prémio	Nobel	e	o	fize-
ram	voltar	até	nove	ocasiões.

Dá	uma	volta	pela	praça del Castillo	e	
aproveita	 para	 beber	 algo	 em	 alguns	
dos	locais	preferidos	do	escritor,	como	
o	Bar Txoko,	 o	Café Kutz	 ou	 o	Café 
Iruña.Também	poderás	visitar	La Perla,	
um	dos	hotéis	onde	se	hospedou	e	que	
aparece	no	seu	livro	Fiesta.	Se	vais	de	6	
a	14	de	 julho,	desfruta	dos	Sanfermi-
nes, a	festa	que	inspirou	o	escritor.

Conhece	também	outros	cenários	que	
o	cativaram	pelas	paisagens	e	tranqui-
lidade.	Em	Aribe, Burguete e Yesa	po-
derás	pescar,	descansar	e	degustar	os	
sabores	 mais	 autênticos	 da	 gastrono-
mia	navarra.

 b FESTAS DE SAN FERMÍN
PAMPLONA
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ROTA DE WASHINGTON IRVING:  
A ANDALUZIA DO ESCRITOR  
ROMÂNTICO

Percorre	 os	 passos	 que,	 em	 1829,	
Washington	 Irving	 seguiu,	 fascinado	
pela	riqueza	e	o	exotismo	da	civilização	
hispano-muçulmana.	 O	 caminho	 de-
corre	entre	Sevilha	e	Granada,	as	duas	
principais	paragens	desta	viagem.

Descobre	 a	 Sevilha	 que	 o	 apaixonou,	
uma	cidade	repleta	de	história.	Ficarás	
admirado	 pela	 catedral,	 que	 nas	 suas	
origens	foi	uma	grande	mesquita.	Sobe	
até	 o	 seu	minarete,	 a	Giralda,	 e	 des-
fruta	 de	 umas	 inesquecíveis	 vistas	 da	
cidade.	Adentra-te	no	bairro	de	Triana,	
bebe	 um	 vinho	 doce	 numa	 das	 suas	
tabernas	e	desfruta	do	flamenco	num	
tablao	(palco	de	flamenco).

A	magia	de	Granada vai	seduzir-te.	Vi-
sita	 a	Alhambra,	 antiga	 cidade	 palati-
na,	fortaleza	e	lugar	da	resistência	dos	
sultões	nasridas.	Percorre	os	palácios	e	
jardins	que	parecem	retirados	do	con-
to	das	Mil e Uma Noites e	repõe	forças	
com	 umas	 deliciosas	 tapas	 no	 centro	
	histórico.

Esta	 rota	 também	 te	 permitirá	 aden-
trar-te	 por	 pitorescas	 localidades	 se-
vilhanas	 como	 Carmona, Marchena e 
Écija	 e	 de	Granada,	 como	Alhama de 
Granada.

 L

 _ A ALHAMBRA
GRANADA

PONTE DE ISABEL II
SEVILHA

A GIRALDA
SEVILHA
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ROTA VIA DA PRATA: 
SEGUE AS PEGADAS DAS ANTIGAS TROPAS ROMANAS

Esta	rota	segue	o	traçado	de	uma	anti-
ga	calçada	romana	que	ligava	Sevilha	a	
Gijón.	Aventura-te	nesta	rota	que	une	
o	sul	e	o	norte	de	Espanha	e	atravessa	
quatro	 comunidades	 autónomas	 com	
as	suas	diferentes	paisagens,	culturas	e	
gastronomias:	Andaluzia,		Extremadura,	
Castela e Leão	e	Astúrias.

Passarás	 por	 três	 Reservas	 da	Biosfe-
ra	 e	 por	 dois	 parques	 nacionais:	 o	 de	
	Doñana	na	Andaluzia	e	o	de		Monfragüe	
em	Cáceres.

Podes	 começar	 o	 teu	 itinerário	 em	
	Sevilha,	a	capital	da	Andaluzia.	Passeia	
pelas	 concorridas	 e	 alegres	 ruas	 e	 pra-
ças	do	centro	histórico,	que	acolhe	um	
conjunto	de	construções	declaradas	Pa-
trimónio	da	Humanidade.	Percorre	bair-
ros	 com	 grande	 sabor	 popular	 como	 o	
de	 Triana,	 com	 numerosas	 tabernas	 e	
tablaos	(locais	exclusivamente	dedicados	
à	dança	e	canto	e	de	flamenco),	e	apro-
veita	para	provar	o	gazpacho,	uma	sopa	
fria	à	base	de	tomate	típica	da	Andaluzia.

 a TEMPLO DE DIANA
MÉRIDA

MARCAS  
DAS	CULTURAS

As paisagens que vais 
encontrando ao longo deste 
itinerário vão deixar-te 
apaixonado.
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Nas	 Astúrias	 continuarás	 a	 descobrir	
joias	monumentais,	como	as	igrejas	pré-
-romanas	de	Santa María del Naranco 
e de San Miguel de Lillo,	 em	 Oviedo.	
Outro	 ponto	 interessante	 da	 rota	 é	 o	
concelho	de	Mieres,	um	importante	lu-
gar	de	passagem	para	os	romanos	en-
tre	as	Astúrias	e	a	meseta.	A	paisagem	
de	montanhas,	 vales	 e	 rios	 convida	 a	
praticar	 atividades	 como	 caminhadas	
e	cicloturismo.	Quando	chegares	à	tua	
meta,	Gijón,	dá	um	passeio	pelas	praias	

Castela e Leão	está	à	 tua	espera	com	
impactantes	 conjuntos	 monumentais,	
como	 os	 de	 Salamanca,	 famosa	 por	
acolher	 uma	 das	 universidades	 mais	
antigas	do	mundo,	Zamora,	que	te	vai	
maravilhar	 com	 o	 importante	 legado	
românico,	ou	Leão,	 com	a	 impactante	
catedral,	um	dos	templos	góticos	mais	
impressionantes	 de	 Espanha.	Os	 deli-
ciosos	assados	de	leitão	e	cordeiro	vão	
permitir-te	repor	forças	para	continuar	
o	caminho.

 a MOSAICO ROMANO
MUSEU	NACIONAL	DE	ARTE	ROMANA	(MÉRIDA)

Na	Extremadura	verás	planícies	de	cul-
tivo,	vinhedos	e	pastos.	Vai	 surpreen-
der-te	 o	 centro	 histórico	 de	 Cáceres	
e	o	conjunto	arqueológico	de	Mérida,	
ambos	 declarados	 Património	 da	 Hu-
manidade	pela	UNESCO.	Na	província	
de	Cáceres,	 espera-te	 a	 pitoresca	vila	
de	Hervás,	famosa	pela	judaria	de	ruas	
estreitas	e	íngremes,	e	Plasencia,	com	
um	 destacado	 conjunto	 monumental	
que	alberga	duas	catedrais,	palácios	e	
casas	nobres.	Deleita-te	com	o	presun-
to	ibérico	da	Extremadura,	um	dos	me-
lhores	do	país,	e	descontrai	no	balneá-
rio	romano	de	Baños de Montemayor.

ROTAS CULTURAIS POR	ESPANHA
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MARCAS DAS	CULTURAS

junto	ao	mar	Cantábrico.	Senta-te	num	
restaurante	 para	 provar	 um	 prato	 de	
peixe	 ou	 uma	 feijoada	 e	 a	 tradicional	
sidra	asturiana.	Para	terminar	esta	rota,	
visita	os	restos	da	muralha romana e	as	
termas.
Se	gostas	de	golf,	em	cidades	como	Gi-
jón,	Sevilha,	Leão	e	Benavente	tens	vá-
rios	campos	com	instalações	modernas.

 Lwww.rutadelaplata.com

CAMINHOS DOS SEFARDITAS: 
UMA VIAGEM PELAS JUDIARIAS

Os	 Caminhos	 de	 Sefarditas	 são	 uma	
proposta	de	viagem	pelas	judiarias	mais	
bonitas.	 Um	 convite	 para	 descobrir	 a	
Espanha	 judaica	e	os	seus	monumen-
tos	mais	importantes.
Há	mais	de	20	locais	de	interesse	nesta	
rota.	Entre	estes	destaca-se	Toledo,	 a	
cidade	que	foi	o	centro	espiritual	e	ad-
ministrativo	 do	 judaísmo	 no	 ocidente	
durante	séculos.	Na	rua	dos	Reyes	Ca-
tólicos	verás	a	sinagoga de Santa María 
la Blanca,	 com	 impressionantes	 colu-
nas,	e	na	 rua	Samuel	Levi,	a	sinagoga 
del Tránsito,	que	acolhe	o	Museu	Se-
fardita	Perto,	na	Travesía	de	la	Judería,	
encontrarás	a	Casa del Judío.	Na	cave	
poderás	visitar	 uma	casa	de	banho	 li-
túrgica	ou	miqva.
A	judiaria	velha	de	Cáceres,	dentro	do	
recinto	 amuralhado,	 alberga	 a	 ermida 
de Santo António,	 onde	 antigamente	
estava	a	sinagoga.	Vais	ficar	surpreen-
dido	com	as	casas	caiadasem	ruas	 ín-
gremes,	 que	 aproveitam	 a	 muralha	
como	parede	traseira.	A	cidade	é	sede	
da	Jornada	Europeia	da	Cultura	judaica,	
em	setembro,	e	do	Mercado	Medieval	
das	Três	Culturas,	em	novembro.

AQUEDUTO DOS MILAGROS
MÉRIDA

TOLEDO
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Em	Segóvia	poderás	passear	por	uma	
valiosa	 judiaria	 reabilitada.	 Nesta	 en-
contra-se	 a	 antiga	 sinagoga	 maior,	
hoje	em	dia	 reconvertida	na	 igreja do 
Corpus Christi,	 e	 o	 antigo	 cemitério 
 judaico.

Outras	 judiarias	 que	valem	 a	 pena	 ser	
visitadas	são	as	de	Ávlia,	Barcelona,	Cór-
dova,	Hervás,	Plasencia,	Leão...	Conse-
gue	 o	 Passaporte	 do	Descobridor	 nos	
postos	de	turismo	(é	gratuito)	e	propõe-
-te	visitar	as	diferentes	cidades	da	rede	
com	pontos	de	atração	interessantes.

ROTAS DO LEGADO ANDALUZ

Os	oito	séculos	de	presença	muçulma-
na	 deixaram	uma	 profunda	marca	 em	
toda	a	península,	mas	foi	na	Andaluzia	
onde	esta	cultura	deu	os	melhores	fru-
tos.	Visita	construções	e	edifícios	con-
siderados	 Património	 da	 Humanidade	
pela	UNESCO.

As	Rotas	de	O	Legado	Andaluz,	ou	de	
al-Ándalus,	 passam	 por	 aqueles	 cami-

nhos	que	outrora	comunicavam	o	reino	
de	Granada	com	o	resto	da	Andaluzia,	
Múrcia	e	Portugal.

Realiza	 uma	 imersão	 apaixonante	 no	
passado	 com	 a	Rota do Califado,	 um	
itinerário	que	une	Córdova	e	Granada,	
capitais	 do	 al-Ándalus	 califal	 e	 nasri-
da.	Percorrerás	um	dos	caminhos	mais	
transitados	 na	 Península	 Ibérica	 du-
rante	a	Idade	Média,	tal	como	fizeram	
mercadores	de	todo	o	mundo.

A	Rota dos Nasridas	 entra	na	história	
do	 antigo	 reino	 de	Granada.	 Os	 res-
tos	 das	 fortificações	 e	 castelos	 situa-
dos	 ao	 longo	 do	 trajeto	 recordam	 as	
lutas	 territoriais	 entre	 muçulmanos	 e	
cristãos	 que	 aconteceram	nesta	 zona.	
Começa	na	localidade	de	Navas de To-
losa,	 atravessa	 cidades	 como	 Úbeda,	
Baeza	e	Jaén,	e	termina	em	Granada.	
O	itinerário	decorre,	ainda,	por	bonitos	
espaços	 naturais	 como Serra Morena,	
Serra Magina ou	 a Serra de Cazorla y 
Segura.

 a MESQUITA-CATEDRAL DE CÓRDOBA
CÓRDOVA

 a SEGÓVIA

ROTAS CULTURAIS POR	ESPANHA
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Através	 da	 Rota dos Almorávidas e 
Almóadas descobrirás	 a	 herança	 ar-
quitetónica	 desta	 civilização,	 funda-
mentalmente	 castelos	 e	 elementos	
defensivos.	 São	 400	 quilómetros	 que	
partem	da	cidade	de	Algeciras (Cádis)
e	 que,	 ao	 longo	 de	 dois	 troços,	 che-
gam	até	Granada. Jerez de la Frontera	
(Cádis)	ou	Ronda	(Málaga)	são	algumas	
das	localidades	que	visitarás	durante	o	
trajeto.

ROTA BÉTICA ROMANA

Esta	 rota	 decorre	 ao	 longo	 das	 pro-
víncias	de	Sevilha,	Córdova	e	Cádis,	a	
parte	mais	meridional	da	antiga	Hispâ-
nia	Romana.

Em	 Sevilha	 podes	 visitar	 a	 ruínas	 de	
Itálica,	 berço	dos	 imperadores	Trajano	
e	Adriano.	Percorre	o	esplêndido	 tea-
tro	e	anfiteatro	romanos,	passeia	pelo	
traçado	das	ruas	antigas	e	conhece	as	
casas,	edifícios	públicos	e	utensílios	da	
vida	quotidiana	que	os	seus	habitantes	
usavam.	Vai	até	à	localidade	de	Carmo-

na	 para	visitar	 a	Necrópolis,	 o	museu	
da	cidade	e	as	suas	duas	portas	roma-
nas.	Em	Écija	poderás	ver	o	espetacular	
mosaico do Cortejo de Baco	no	Museu	
Histórico	Municipal.

Sobe	 até	 ao	 castelo de Almodóvar 
del Río,	 em	Córdova,	 cenário	da	 série	
A Guerra dos Tronos,	 e	 contempla	o	 si-
nuoso	 traçado	 do	 Guadalquivir.	 São	
periodicamente	 celebrados	 almoços	
medievais	no	seu	restaurante.	Bastante	
perto,	encontra-se	a	cidade	de	Córdo-
va.	Estão	à	tua	espera	as	muralhas ro-
manas,	o	pitoresco	centro	histórico,	um	
dos	maiores	da	Europa,	e	o	seu	grande	
tesouro,	a	Mesquita.

Outra	cidade	imprescindível	desta	rota	
é	Cádis,	Percorre	as	suas	ruas	de	ar	co-
lonial	e	visita	o	teatro romano,	a	casa 
do Bispo e	o Museu Arqueológico.	 Se	
o	calor	apertar,	mergulha	na	praia	de	La 
Caleta	 ou	 vai	 até	 à	 praia	 de	Bolonia,	
em	 Tarifa,	 para	 te	 deixares	 hipnotizar	
com	o	pôr-do-sol	e	as	ruínas	romanas	
de	Baelo Claudia.

MARCAS DAS	CULTURAS

 a ANFITEATRO ROMANO DE ITÁLICA
SANTIPONCE	(SEVILHA)
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ROTAS DE ARTE RUPESTRE: 
OS ITINERÁRIOS DA PRÉ-HISTÓRIA PENINSULAR

Em	 Espanha	 podem	 visitar-se	 quase	
uma	centena	de	destinos	onde	é	possí-
vel	 contemplar	 as	 marcas	 dos	 nossos	
antepassados.	Três	deles	foram	declara-
dos	Património	Mundial	pela	UNESCO:	
Altamira	e	as	grutas	da	Cornija	Cantábri-
ca,	a	área	arqueológica	de	Siega	Verde	e	
a	 arte	 rupestre	 do	Arco	Mediterrâneo.	
Um	total	de	12	grandes	itinerários	cons-
tituem	a	oferta	das	primeiras	pinacote-
cas	rupestres	da	Europa.	

As	 grutas	 da	 Espanha	 Verde,	 com	
Ekainberri	(Guipúscoa),	Altamira (Can-
tábria)	 e	Tito Bustillo	 (Astúrias)	 como	
referentes,	 vão	 fazer-te	 mergulhar	 no	
misterioso	mundo	do	Paleolítico	e	nas	
suas	fabulosas	pinturas	e	gravuras	com	
entre	40	000	e	12	000	anos	de	anti-
guidade.	A	estas	soma-se	o	sítio	ao	ar	
livre	de	Siega Verde	(Salamanca).

Os	 abrigos	 decorados	 do	 Arco	
	Mediterrâneo	(Aragão,	Catalunha,	Co-
munidade	Valenciana,	Castela-La	Man-
cha,	Múrcia	 e	Andaluzia)	 vão-te	 fazer	
aproximar	 aos	 rituais	 e	 cenas	de	 caça	
dos	últimos	caçadores	da	Europa,	com	
um	estilo	artístico	-	denominado	levan-
tino	-	único	no	mundo.

A	peculiar	arte esquemática,	desenvol-
vida	no	Neolítico	e	na	 Idade	dos	Me-
tais,	 possui	 exemplos	 formidáveis	 nos	
petróglifos	 do	 Campo	 Lameiro	 (Pon-
tevedra),	 nos	 abrigos	 de	Valonsadero	
(Sória),	em	Fuencaliente	(Ciudad	Real),	
no	 castelo	 de	 Monfragüe	 (Cáceres),	
em	 Los	 Letreros	 (Almeria)	 e	 na	 gruta	
de	Gáldar	(Gran	Canaria).

 Lwww.prehistour.eu

 a GRUTA DE ALTAMIRA
CANTÁBRIA

ARTE E		
ARQUITETURA Queres viajar até à pré-história? Entra em 

grutas misteriosas e descobre as paisagens 
onde se conservam as pinturas e gravuras que 
constituem a primeira arte da humanidade.

http://www.prehistour.eu
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ARTE E	ARQUITETURA

DESCOBRE A ARTE ROMÂNICA  
NO NORTE DE ESPANHA

Viaja	no	tempo	até	à	Idade	Média.	Des-
cobre	o	abastado	património	românico	
espanhol	que	o	norte	do	nosso	país	al-
berga	e	percorre	paragens	naturais	de	
beleza	singular.

A	rota	do	pré-românico	asturiano	vai	ca-
tivar-te.	Situado	no	meio	de	impressio-
nantes	vales	e	montanhas,	este	conjun-
to	monumental	foi	declarado	Património	
da	Humanidade	pela	UNESCO.	O	mais	
famoso	é	o	de	Santa María del Naranco.	
Fica	 maravilhado	 ao	 contemplar	 a	 sua	
estilizada	silhueta	no	alto	de	um	mon-
te.	 Caminhando	 pelas	 ruas	 de	Oviedo	
encontrarás	La Cámara Santa	e	poderás	
admirar	as	maravilhosas	joias	de	ouro	e	
pedras	preciosas	que	possui.

Na	Rota do Românico no vale de Boí,	
nos	Pirenéus	de	Lérida,	está	à	 tua	es-
pera	um	conjunto	monumental	com	te-
souros	como	a	igreja	de	Santa María de 
Taüll,	que	se	mostra	imponente	desde	
o	século	XII	num	ambiente	natural	que	
te	vai	deixar	sem	palavras.

Ainda	 nos	 Pirenéus,	 em	Huesca,	 a	 ci-
dade	de	Jaca tem	um	dos	dos	templos	
românicos	mais	antigos	de	Espanha,	a	
catedral de São Pedro de Jaca.	Na	mes-
ma	província	encontra-se	o	castelo de 
Loarre,	 uma	 das	 fortalezas	 românicas	
melhor	conservadas	da	Europa.

Mais	para	o	oeste,	em	Castela e Leão 
está	à	tua	espera	a	localidade	de		Santo 
Domingo de Silos	(Burgos),	com	o	mos-
teiro	beneditino,	uma	joia	universal	do	
românico	 que,	 na	 atualidade,	 se	 con-
verteu	num	centro	de	peregrinação	es-
piritual	e	artística.

Num	ambiente	natural	decorre	também	
a	parte	da	Rota do Românico Palentino,	
que	reúne	a	maior	concentração	de	igre-
jas	e	ermidas	romanas	de	toda	a	Europa.	
Vais	adorar	as	localidades	de	Frómista,	
que	 alberga	 a igreja de San Martín de 
Tours ou	Carrión de los Condes,	vila	de	
grande	relevância	da	Idade	Média.

Zamora,	 considerada	 a	 capital	 do	 ro-
mânico,	conserva	o	maior	conjunto	de	
construções	deste	estilo.	Visita	a	cate-
dral,	uma	das	mais	pequenas	e	antigas	
de	Castela	e	Leão.	Vais	ficar	impactado	
com	 o	 espetacular	 zimbório	 com	 um	
tambor	perfurado	com	16	janelas	com	
vidraças.Também	em	Zamora,	vais	apai-
xonar-te	 pela	 localidade	 de	 Toro,	 es-
truturada	em	forma	de	leque,	em	cujo	
centro	 se	 ergue	 a	 colegiata	 de	 Santa	
María	la	Mayor,	do	século	XII.

Na	Ribeira Sacra,	uma	zona	do	interior	
da	Galiza que	compreende	as	margens	
dos	rios	Sil	e	Minho,	estão	à	tua	espe-
ra	uma	dezena	de	mosteiros	medievais	
que	 recordam	 a	 importância	 que	 esta	
comarca	 teve	 durante	 a	 Idade	Média.	
De	 entre	 todos	 sobressai	 o	 de	 San 
 Esteban de Ribas de Sil,	situado	a	norte	
do	município	de	Nogueira	de	Ramuín.	
Além	de	ser	o	maior	de	Ribeira	Sacra,	
hoje	em	dia	é	um	 luxuoso	Parador	de	
Turismo.

APAIXONA-TE PELA ARTE MUDÉJAR 
NA ANDALUZIA

Se	gostas	de	arte	e	de	arquitetura,	esta	
rota	vai	permitir-te	descobrir	um	estilo	
único:	a	arte	mudéjar,	que	representa	a	
fusão	de	duas	tradições	artísticas,	islâ-
mica	e	cristã.

http://www.centreromanic.com/bienvenidos?set_language=es
http://www.diocesisdejaca.org/index.php/catedral-de-san-pedro-de-jaca
http://www.castillodeloarre.es/vistas/01.aspx?id=12
http://www.castillodeloarre.es/vistas/01.aspx?id=12
http://www.abadiadesilos.es/
http://www.abadiadesilos.es/
http://www.palenciaturismo.es/contenido/c3add75b-d5f4-11de-b283-fb9baaa14523?seccion=fbc4aa8b-d5f4-11de-b283-fb9baaa14523
http://www.fromista.com/
http://www.carriondeloscondes.org/
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Encontrarás	 exemplos	 desta	 arte	 por	
toda	 a	 Andaluzia.	 Em	 Córdova,	 visita	
monumentos	incríveis	como	a	Sinagoga	
e	a	joia	da	cidade:	a	Mesquita.	Passeia	
por	entre	centenas	de	colunas	e	arcos	
sobrepostos,	cúpulas,	mármores	traba-
lhados,	mosaicos,	desenhos...	E,	no	cen-
tro,	uma	surpreendente	catedral	cristã.

O	Real Alcázar de Sevilla	 é	um	con-
junto	 de	 palácios	 rodeados	 por	 uma	
muralha.	Há	contribuições	de	todas	as	
épocas,	embora	domine	o	estilo	mu-
déjar	 renascentista.	 Poderás	 visitar	 o	
pátio de Las Doncellas,	onde	tinha	lu-
gar	a	vida	oficial,	e	o	de	Las Muñecas,	
reservado	 para	 os	 eventos	 privados.	
Os	 jardins	 vão	 deixar-te	 apaixonado.	
Descontrai	 passeando	 pelo	 traçado	
salpicado	de	canais,	fontes,	e	azulejos	
com	ares	mouriscos.

Granada	também	conta	com	a	sua	pró-
pria	 rota	mudéjar,	 com	bonitos	edifí-
cios	como	o	convento de Santa  Isabel 
La Real	ou	o	palácio da  Madraza,	e	a	
já	mencionada	Alhambra.

CASTELOS DE LENDA

Espanha	é	terra	de	castelos.	Conhece	
estas	 autênticas	 fortalezas	 construí-
das	 em	 lugares	 acidentados,	 difíceis	
de	 conquistar.	Quase	 toda	 a	 história	
dos	castelos	de	Espanha	é	a	história	
de	Reconquista.	Também	se	construí-
ram	para	defender	as	costas	dos	ata-
ques	piratas.	Apenas	uma	décima	par-
te	chegou	até	aos	nossos	dias.

O	castelo de Belmonte,	em	Cuenca,	é	
um	tesouro	do	renascimento.	Tem	for-

 a PÁTIO DAS DONCELLAS DO REAL ALCAZAR DE SEVILHA
SEVILHA

ma	de	estrela	de	6	pontas	e	no	final	de	
cada	uma	delas	há	uma	torre	cilíndrica.	
Se	vais	no	meados	de	junho,	poderás	
assistir	às	jornadas	de	recreação	histó-
rica	no	castelo,	que	recriam	a	vida	mili-
tar	medieval	em	todas	as	suas	facetas.

O	 castelo de Coca,	 em	 Segóvia,	 vai	
fazer-te	 sonhar	 com	 outras	 épocas.	
Passa	por	baixo	da	sua	porta	de	grade	
e	descobre	a	torre	de	menagem.	Vais	
adorar	 a	 deslumbrante	 abóbada	 de	
nervuras	 óticas	 com	 mosaicos	 geo-
métricos	da	sala	de	armas.	Aproveita	
para	te	perderes	por	esta	encantado-
ra	 cidade	 monumental.	 O	 aqueduto	
romano	vai	surpreender-te.

O	castelo de Ponferrada	 (Leão)	tam-
bém	te	vai	deixar	com	a	boca	aberta.
Fundado	 pelos	 templários,	 alberga	 a	
Biblioteca	Templária	e	o	Centro	de	In-
vestigação	e	Estudos	Históricos,	com	
mais	de	1000	obras	entre	as	quais	se	
incluem	fac-símiles	de	obras	de	Leo-
nardo	Da	Vinci.
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O	 castelo de la Mota,	 em	 Vallado-
lid,	 o	 de	 Loarre,	 em	 Huesca,	 o	 de	
	Almodóvar del Río,	 em	 Córdoba…	
Encontrarás	castelos	soberbos	espa-
lhados	por	toda	a	geografia	espanho-
la.	 Pergunta	 nos	 postos	 de	 turismo;	
cada	 comunidade	 autónoma	 tem	 a	
sua	própria	rota.

CAMINHOS DA PAIXÃO: UMA 
ROTA NO CORAÇÃO DA  
ANDALUZIA

Queres	 conhecer	 a	 Semana	 Santa	
Andaluza	e	a	sua	estatuária	religiosa?	
Caminhos	da	Paixão	é	uma	 rota	que	
junta	história,	património	artístico,	tra-
dições,	gastronomia	e	natureza	de	dez	
municípios	 no	 coração	 da	Andaluzia:	
Alcalá la Real,	em	Jaén;	Baena, Cabra,	
Lucena,	Priego de Córdova e Puente 
Genil,	em	Córdova;	e	Carmona,	Écija,	
Osuna e Utrera	em	Sevilha.

Descobre	 lugares	 com	 uma	 grande	
riqueza	 histórica	 e	 patrimonial.	 As-
siste	a	manifestações	religiosas	emo-
cionantes.	 Contempla	 a	 espetacu-
lar	 estatuária	 religiosa	 destas	 terras.	
	Degusta	a	gastronomia	andaluza	e	co-
nhece	as	suas	gentes	e	hospitalidade.

 Lwww.caminosdepasion.com

 a CASTELO DE BELMONTE
CUENCA

SEMANA SANTA DE CARMONA
SEVILHA

ARTE E	ARQUITETURA
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http://www.caminosdepasion.com
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VIVE  
A	GASTRONOMIA

ROTAS DO VINHO

La Rioja	 é	uma	das	denominações	de	
origem	vinícolas	mais	reconhecidas	em	
todo	o	mundo.	Vem	conhecê-la	e	come	
rodeado	 por	 barris	 de	vinho,	 visita	 as	
suas	adegas	e	assiste	a	uma	prova	de	
vinho.	Poderás	dormir	nos	hotéis-ade-
ga	ou	descontrair	depois	da	união	per-
feita	com	um	tratamento	de	terapia	de	
vinho.	 Nesta	 terra	 de	 vinhos	 estão	 à	
tua	espera	mais	de	500	adegas.	Apro-
ximadamente	80	adegas	abrem	as	suas	
portas	ao	visitante.

No	País	Basco	tens	à	espera	a	Rota de 
la Rioja Alavesa.	 Nesta	 zona	 poderás	
admirar	 as	 novas	 catedrais	 do	 vinho:	
edifícios	 e	 adegas	vanguardistas,	 obra	
dos	 mais	 prestigiosos	 arquitetos	 con-
temporâneos	como	Santiago	Calatrava,	
autor	das	Bodegas	Ysios,	em	Laguardia,	

 a PROVA DE VINHO
LA	RIOJA

ou	a	Ciudad	del	Vino	de	Frank	Gehry,	
em	Elciego.	Nos	arredores	desses	luga-
res	tens	à	espera	numerosas	ofertas	de	
spa	e	descanso	para	completar	a	expe-
riência.

Nas	Rías Baixas da	Galiza	 podes	 des-
cobrir	tudo	o	que	envolve	o	alvarinho,	
o	vinho	 fresco	e	 jovem	que	 se	elabo-
ra	 nessa	 zona.	Visita	 as	 adegas	 e	vin-
hedos	onde	 se	 cria.	Conhece	 a	 gente	
que	o	faz	possível	e	a	sua	forma	de	vi-
ver.	Desfruta	da	inimitável	combinação	
que,	com	a	gastronomia	galega,	se	pro-
duz	na	mesa.

Participa	 em	 eventos	 gastronómicos	
populares,	 como	 a	 Festa	 do	 Alvarin-
ho	 em	Cambados	 ou	 a	 Festa	 do	Ma-
risco	 em	O	Grove.	 Desfruta	 da	 natu-
reza	 e	 das	 aves	 no	 Parque	 Nacional	
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das	Ilhas		Atlânticas.	Dá	um	passeio	em	
catamarã	pela	 ria	 de	Arousa	ou	prati-
ca	 desportos	 náuticos	 nas	 praias	 de	
Sanxenxo.	Conhece	o	interessante	pa-
trimónio	 monumental	 das	 localidades	
da	zona,	que	inclui	desde	igrejas	roma-
nas	 até	 paços	 (construções	 típicas	 da	
Galiza)	como	os	de	Cambados.

Ao	sul	da	Andaluzia	está	à	tua	espera	a	
comarca	do	Marco de Jerez,	uma	terra	
de	tradição	vinícola	enraizada	e	enorme	
atração	turística.	Degustarás	vinhos	se-
cos	como	o	fino,	outros	doces	naturais	
como	o	moscatel	ou	generosos	de	licor	
com	o	manzanilla.	O	ambiente	natural,	
a	cultura	da	zona	e	a	gastronomia	vão	
cativar-te.

Algumas	das	cidades	que	visitarás	du-
rante	 o	 caminho	 são	 Jerez,	 El	 Puerto	
de	Santa	María,	Sanlúcar	de	Barrame-
da,	 Rota	 e	 Chiclana.	 Orgulham-se	 de	
contar	com	mais	de	3200	horas	de	sol	
por	ano,	por	isso	veste	uns	calções	e	dá	
um	mergulho.	Assiste	a	um	espetáculo	
equestre	na	Escuela	de	Jerez	ou	admi-
ra	as	famosas	Carreras	de	Caballos	de	
Sanlúcar.	 Também	 poderás	 respirar	 ar	
puro	 em	 espaços	 naturais	 protegidos	
como	o	Parque	Nacional	de	Doñana	e	
o	Parque	Natural	dos	Alcornocales.

O	vinho	espumante	espanhol	por	anto-
nomásia	é	o	cava.	Poderás	descobri-lo	
em	qualquer	uma	das	adegas	da	Cata-
lunha,	a	principal	zona	produtora.	Uma	
boa	forma	de	conhecê-lo	é	através	das	
Rotas do Vinho e do Cava del Penedès.	
Não	faltes	à	Primavera	do	Cava	para	as-
sistires	ao	nascimento	da	uva	ou	sobe	
a	um	helicóptero	para	veres	a	vista	da	
brotação	desde	cima.

ROTA DO PRESUNTO IBÉRICO

De	 todo	 o	 presunto	 que	 se	 elabora	 em	
	Espanha,	 apenas	 cerca	de	10%	é	presunto	
ibérico.	Este	é	produzido	nos	pastos	do	sul	de	
Salamanca	(Guijuelo),	Extremadura	(Dehesa 
de Extremadura),	Córdoba	 (Los  Pedroches)	
e	Huelva	(Jabugo).	Aqui	é	criado,	ao	ar	livre,	
um	dos	protagonistas	da	gastronomia	espa-
nhola:	o	porco	ibérico.

Todas	estas	zonas	contam	com	as	suas	pró-
prias	 rotas	 turísticas.	 A	 melhor	 época	 para	
desfrutar	 desta	 viagem	 é	 entre	 outubro	 e	
maio.	 São	 os	 meses	 de	 montado	 (a	 última	
fase	de	criação	do	porco	ibérico,	que	consiste	
em	deixar	o	porco	pastar	 livremente)	 sendo	
possível	 passear	 entre	 porcos	 com	mais	 de	
cem	 quilos,	 completamente	 confiantes	 em	
relação	à	presença	de	pessoas,	e	que	poderá	
ter	a	seu	lado	enquanto	ouve	as	explicações	
dos	ganadeiros.	Estas	escapadas	permitem-te	
desfrutar	de	atividades,	como	provas	de	pro-
dutos	de	porco	ibérico,	exibições	de	corte	de	
presunto,	percursos	em	bicicleta	por	monta-
dos,	passeios	em	todo-o-terreno…

PRESUNTO IBÉRICO
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Calça	as	botas	para	completar	um	per-
curso	 milenário	 declarado	 Património	
da	Humanidade	pela	UNESCO.	O	 teu	
objetivo	 é	Santiago de Compostela,	 a	
cidade	 galega	 na	 qual	 descansam	 os	
restos	do	apóstolo	Santiago.	Nesta	ci-
dade	 peregrinam,	 cada	 ano,	 milhares	
de	 pessoas	 com	 distintas	 motivações	
(religiosa,	 pessoal,	 cultural,	 desporti-
va...).	Seja	qual	for	a	tua,	a	rota	não	te	
vai	 defraudar	 e	vai-te	permitir	 conhe-
cer	gente	de	todo	o	mundo.

Antes	de	Antes	de	mais,	deves	decidir	
como	queres	fazer	o	caminho.	A	pé,	em	
bicicleta,	 a	 cavalo	 ou	 inclusivamente	
navegando	à	vela	pelo	mar	Cantábrico.

Há	várias	rotas	para	chegar	a	Santiago.	
A	mais	transitada,	o	Caminho Francês,	
leva-te	desde	os	Pirenéus,	pela	cara	sul	
da	Cordilheira	Cantábrica,	até	alcançar	
a	Galiza.

Na	 província	 de	A Coruña	 tens	 à	 tua	
espera	o	final	do	percurso:	a	majesto-

CAMINHO  
DE	SANTIAGO

 a CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SANTIAGO	DE	COMPOSTELA
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sa	Santiago de Compostela.	Sentirás	a	
espiritualidade	 enquanto	 percorres	 as	
naves	e	capelas	da	catedral,	 uma	 joia	
do	 românico.	Ergue-se	a	bonita	praça 
do Obradoiro,	na	qual	se	unem	os	ca-
minhos	que	chegam	à	cidade.

Além	do	Caminho	Francês,	existem	ou-
tras	rotas	pelas	quais	podes	optar	para	
alcançar	Santiago.	O	Caminho Primiti-
vo,	o	mais	antigo,	leva-te	pelo	interior	
oeste	verde	das	Astúrias.	 Se	 escolhes	
o	Caminho do Norte,	pela	margem	do	
mar	Cantábrico,	descobrirás	o	litoral	do	
País Basco, Cantábria, Astúrias e Gali-
za	de	uma	forma	privilegiada.

Escolhas a rota que escolhas, viverás 
uma experiência que não esquecerás e 
desfrutarás da magnífica gastronomia das 
regiões pelas que passes.

 b MONTE DE GOZO
SANTIAGO	DE	COMPOSTELA
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