R E F. H

5013

6 días
985€
DESDE

3 m.p.

Valladolid

Datas de iniço
Mai
Jun
Set
Out

Ruta do Vino (Rueda, Ribera e Rioja)

29
19
18
02

Hoteis previstos
CIDADE/HOTEL
Madrid
Mayorazgo ****
Valladolid
NH Balago ****
Burgos
Rice María Luisa ***
Laguardia
Villa de Laguardia ****

LOCALIZAÇAO
(Cemtro)
(Cemtro)
(Cemtro)
(Cemtro)

O preço inclui
• Traslado de chegada em carro privado.
• Alojamemto e café da manhã buffet em hotéis indicados ou similares.
• Ônibus e guia acompanhante durante o percurso.
• Visitas com guia local em Segóvia
e Burgos.
• Emtradas à Catedral de Burgos,
Museu do Vinho em Pemafiel e
Mosteiro de Euso.
• Emtrada a 2 adegas com degustação de vinhos.
• Emtrada a 1 adega com degustação de vinho e 5 pintxos
• 3 almoços como indicados no itinerario

Notas
• As visitas a bodegas poderão ser
modificadas por outras de acordo
com disponibilidade das mesmas.
• Saidas garantidas minimo 15 pax.

24

SAIDA
GRUPAL

EUROPA • 2017-2018

Día 01- Madrid
Chegada ao aeroporto de Madrid e
traslado ao hotel. Alojamemto.
Día 02 - Madrid – Segovia – Rueda
- Valladolid
Café da manha e saida para Valladolid. No caminho parada em Segóvia
para visitar a cidade . A cidade velha
e aqueduto romano são Património
Mundial, está localizado em terremo
alto emtre os rios Eresma e Clamores
. Além do famoso aqueduto , inúmeras
igrejas românicas , a Catedral eo Alcazar fortaleza compõem uma paisagem
majestosa que domina essas terras
castelhanas . Continuamos o nosso
caminho até chegar a Rueda, uma região que se estemde da província de
Valladolid. Visita a uma das mais prestigiadas vinícolas , adega - labirinto “
El Hilo de Ariadne “ associados com
a mitologia clássica e personagems do
mito do Minotauro de Creta com degustação de vinhos e almoço típico
da região. Continuaçao a Valladolid,
uma cidade que preserva em sua cidade
velha um grupo Remaissance interessante. Alojamemto
Día 03 - Valladolid – Quintanilla –
Peñafiel – Burgos
Café da manha. Saida para Quintanilla
de Onesimo , que oferece algumas das
melhores vinícolas da DO “ Ribera del
Duero “ . Visita as vinícolas “Arzuaga
Navarro “ com degustaçao. Continuamos a Pemafiel . A cidade fortificada

em 1307 , era um cemtro comercial e
histórico de primeira ordem. Em uma
colina seu famoso castelo , declarado
Monumemto Nacional em 1917. Aqui
nós tomamos um almoço com cordeiro
assado regado com um caldo de terra
sobe. Após o almoço, visita o castelo ,
que está localizado demtro do Museu
Provincial do Vinho. Partida para Burgos, localizado no Caminho de Santiago, preserva importantes vestígios do
seu esplemdor medieval e possui uma
obra-prima do gótico espanhol , as
obras da catedral . Alojamemto
Día 04 - Burgos – Sto Domingo –
San Millán - Laguardia
Café da manha e visita com guia local da Catedral monumemtal. Partida
para Sto . Domingo de la Calzada , onde
sua rede de ruas medievais , declarada
Histórico- de Interesse Nacional , tem
um ativo valioso para destacar suas
muralhas, a Catedral eo antigo Hospital peregrinos . Almoço no Parador ,
um antigo hospital de Route S- XII da
Pilgrim . Partida para San Millan onde
a tradição monástica emraizada da
cidade é perceptível no belo complexo arquitetônico que abriga , as quais
incluem os mosteiros de Euso e Suso
, ambas declaradas Patrimônio da Humanidade. A importância de San Millan
é também devido a seu status como o

berço do castelhano, porque nesta cidade os documemtos primeiro escrita
são mantidos nesse idioma. Chegada a
Laguardia e alojamemto.
Día 05 – Laguardia – Elciego – Laguardia
Café da manha. Partida para Elciego,
para visitar a adega do “ Marqués de
Riscal “ recomhecida por seu design,
criado pelo arquitecto “ Frank GehrE “
(arquiteto do Guggemheim ). Visita e
degustação. Tempo livre em Laguardia e pela tarde saida para comhecer a
adega “ Esios “ , do arquiteto Santiago
Calatrava, e única, singular e perfeitamemte integrado na parte ambiemte.
Regresso para Laguardia e alojamemto.
Dia 06 – Laguardia – Logroño – Madrid – Ciudad de origem
Café da manha . Saida a Logrono
para cohecer sua cidade velha . O Caminho de Santiago fez desta uma das
cidades mais importantes ao longo da
rota , deixando um legado monumemtal interessante intimamemte ligada à
passagem tradicional dos peregrinos .
O Codex Calixtinus (s . XII) , o primeiro
guia do Caminho de Santiago, memcionou Logroño nas suas páginas. Na tarde
saída para Madrid. Chegada e fim dos
serviços.

Preços por pessoa em Euros
Em duplo
Supl. Single

985
225

