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Este é um roteiro
pensado para as
famílias. Um
percurso para
realizar de carro,
onde se destacam
outros atractivos
que completam a
oferta das pegadas
que os dinossauros
deixaram em
Espanha. Por
exemplo os vinhedos
de La Rioja, antigas
minas transformadas
em museus, ou
alguns dos parques
de diversões mais
famosos de Espanha.

1. Madrid
2. Cuenca
3. Teruel
4. Morella
5. Salou
6. Lleida
7. Zaragoza
8. Logroño
9. Soria

BOA VIAGEM!

Etapa A:

1. Madrid

2. Cuenca

= 170 km

www.turismomadrid.es
1. Madrid
O ponto de partida. Além dos museus do "Passeio da Arte" e dos pontos de
interesse turísticos, Madrid oferece muita diversão às famílias:
- Faunia, um parque didáctico que recria vários ecossistemas, conta com uma área
dedicada aos dinossauros com reproduções em tamanho real: www.faunia.es
- Parque de Atracções, emblemático parque de diversões: www.parquedeatracciones.es
- Parque Warner: www.parquewarner.com
- Imax, espectaculares projecções em 3D: www.imaxmadrid.com
- Zoo de Madrid, com aquário, aviário e aquário de golfinhos: www.zoomadrid.com

1. Madrid

www.turismocastillalamancha.com
2. Cuenca
- A primeria paragem desta viagem no tempo é Cuenca, onde
poderão conhecer o que é uma Cidade Património da
Humanidade. São únicas as Casas Suspensas devido á sua
estrutura arquitectónica.
- Apenas a 30 km, poderá visitar a Cidade Encantada,
um labirinto de formações cársicas onde, ao longo de 3 km,
podem-se apreciar fantásticas figuras, baptizadas pela
imaginação popular com nomes de animais e de objectos.

Etapa B:

2. Cuenca

3. Teruel

“Barco” Cidade Encantada
(Cuenca)

4. Morella

“Cogumelo” Cidade Encantada
(Cuenca)

= 478 km

3. Teruel
www.turismodearagon.com
- Inicía-se a viagem ao passado. Esta, e mais cinco localidades dos arrededores, têm restos
de dinossauros (Albarracín, Galve, Rubielos, Castellote e Peñarroya). Aqui poderá visitar
Dinópolis, um parque temático dedicado aos dinossauros, onde crianças e adultos
poderão descobrir tudo sobre como era a vida na pré-história (www.dinopolis.com).

3. Teruel

- Na localidade de Escucha o turista ficará surpreendido com a antiga mina
que funcionou até 1968 e foi posteriormente reconstruída e transformada num
museu. Poderá descer a 200m. de profundidade apreciando o interior da montanha:
www.museomineroescucha.es
www.morella.net/conocenos/turismo
4. Morella
Cidade amuralhada, com um importante centro histórico, declarada de interesse
cultural pela Comunidade Autónoma de Valência. Poderá visitar o Museu "Temps dos Dinosauris"
onde se encontram restos de fosséis de dinossauros de grande dimensão.

Dinópolis (Teruel)

Etapa C:

4. Morella

5. Salou

6. Lleida

www.gencat.cat/turistex
5. Salou
- Em Salou: Port Aventura, um dos melhores parques de diversões
de Espanha: www.portaventura.es
-A 50 km. de Barcelona, na localidade de Sant Sadurní d'Anoia
encontram-se as principais adegas da bebida tipíca catalã: o cava
(vinho espumante). Nesta região de Penedés há 20 adegas que
podem ser visitadas: www.enoturismealtpenedes.net

= 498 km

6. Lleida

- Na província de Barcelona, a mina a céu aberto de Fumanya
permite visitar uma jazida com mais de três mil "icnitas" (pegadas
fossilizadas), ossos e ovos de dinossauro (www.mmcercs.cat).

6. Lleida

www.lleidatur.com
- A Norte desta província existem várias jazidas. Coll de Nargó conta com o Museu Limit K-L,
com ovos e vegetação fossilizada e o Parque Cretácico de Conca Dellà em Isona (www.parc-cretaci.com)

Adega de cava em Sant Sadurní
d’Anaoia (Barcelona)

- O Centro de Observação do Universo, inaugurado em 2009, é único na Europa pelo seu planetário digital multimédia e devido à
sua cúpula amovível de 12 m. de diámetro. Está situado perto da localidade de Àger, em plena Serra Natural de Montsec e reúne as melhores
condições para a observação do céu, durante o dia e a noite: www.parcastronomic.cat

Etapa D:

6. Lleida

7. Zaragoza

= 237 km

7. Zaragoza
www.zaragoza.es/ciudad/turismo
- Cidade rica em património histórico-monumental, onde se destaca
a Basílica del Pilar. Ainda se pode desfrutar das instalações da Expo
Internacional 2008 e de um espaço de 120 hectares chamado
Parque da Água (www.parquedelagua.com). Neste recinto, pode
testar os seus conhecimentos sobre a vida fluvial no aquário de água
doce (www.acuariodezaragoza.com), praticar rafting no canal de
águas bravas (www.nautida.com) ou fazer um percurso de aventura
no parque multiaventura, com circuitos para adultos e crianças.

Parque da Água (Zaragoza)

7. Zaragoza

- Apenas a 110 km de Zaragoza é possível visitar o Mosteiro de Piedra, onde arte e natureza
estão de maõs dadas. Foi neste Parque Natural (com cascadas, grutas, lagos...) onde os frades Cistercenses
construíram o Mosteiro no século XII, e foi na cozinha do mesmo onde se elaborou o primeiro chocolate da
Europa. Todas as informações sobre o Parque encontram-se no centro de interpretação e na página web:
www.monasteriopiedra.com

Etapa E:

7. Zaragoza

8. Logroño

8. Logroño

1. Madrid

9. Soria

Parque natural do Mosteiro
de Piedra (Zaragoza)

= 995 km

www.lariojaturismo.com

A viagem enriquece-se na chegada à região de La Rioja, que destaca por:

8. Logroño

-Ser o berço do nascimento do Castelhano.
Em San Millán de la Cogolla encontram-se os mosteiros de Yuso e de Suso,
muito conceituados e considerados Patrimonio Mundial, por guardar no seu
interior os documentos históricos mais importantes da história espanhola:
os primeiros escritos em Castelhano.
-O vinho de Rioja, de fama internacional.
Na vila medieval de Elciego (Álava), a tradição das adegas, existentes desde
1858, combínam com a arquitectura de vanguarda no complexo da Cidade do
Vinho. Edifício projectado pelo arquitecto que construiu o Museu
Guggenheim de Bilbau (www.marquesderiscal.com).

Reproduções de dinossauros
(La Rioja)

-As pegadas que os dinossauros deixaram (www.dinosaurios-larioja.com).
A região conta com um dos conjuntos de "icnitas" (pegadas fossilizadas) das
maiores da Europa. Distribuem-se em diferentes jazidas ao longo dos Vales do Leza,
Jubera, Cidacos e Alhama (zona declarada Reserva da Biosfera). Nas jazidas
existem reproduções de dinossauros em tamanho real assim como
panéis explicativos. Além disso, pode conhecer mais sobre o comportamento dos
dinossauros, onde viviam e o trabalho dos paleontólogos nos centros de
interpretação de dinossauros de Enciso e Igea.

9. Soria

www.turismocastillayleon.com
Cidade do Vinho em El Ciego (La Rioja)

Prosseguindo a rota para Sul, nas Tierras Altas de Soria, os dinossauros
também deixaram as suas pegadas. Entre as cidades de Logroño e Soria, pode-se visitar a Aula Paleontológica em Villar del Río, assim como
mais de 15 jazidas diferentes que encontra em seu redor (www.rutadelasicnitas.com).
Nota importante: as informações referidas neste folheto foram obtidas pela Delegação Oficial do Turismo Espanhol com a máxima precisão
possível, mas ésta, não se responsabiliza se algum dado está incorrecto ou tenha sofrido alterações

