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Aranda del Duero recebe em 2014 a exposição "las Edades del Hombre" com o 
tema "Eucharistia" na Igreja de Santa Maria  e na Igreja de San Juan , nas suas 
diversas  perspectivas   na arte sacra: o sacrifício, a comida alimento espiritual, 
a festa e a dimensão cósmica. Visita também das suas famosas bodegas 
subterrâneas, e de Uruena , a "Vila del libro"e Tordesillas ,as casas do Tratado. 
 
 
 

 

1º dia –06/11 

LISBOA / SALAMANCA/ ARANDA DEL DUERO 

07h00 – Partida de Lisboa  em direcção a Vilar Formoso e Salamanca, 

ALMOÇO. Continuação para Aranda del Duero, Alojamento e JANTAR no 

hotel ...    

 
2º dia –07/10 -  ARANDA DEL DUERO 

10.00 – a pós o pequeno-almoço no hotel, inicio da visita guiada à 

exposição." Las Edades  de Hombre" na Igreja de Santa  Maria e depois na 

Igreja de San Juan. Dividida em 4 núcleos, esta  exposição abarca  a 

história da Eucaristia  desde a sua  perspectiva no Antigo Testamento com o 

sacrificio de Abraão e o maná do deserto, ao Novo Testamento com 

celebração Pascal e aliança com os homens. ALMOÇO em restaurante local. 

De tarde, continuação da visita com guia  local  dando destaque ao museu da 

Casa das Bolas com a sua colecção de pintura do sec XV ao sec XXI e onde 

se pode ver a exposição  especial das 100  gravuras de Dali que ilustram  a 

Divina Comédia de Dante.Alighireri. Visita ainda das  famosa Bodegas 

subterrâneas que percorrem o solo de Aranda del Duero e  onde desde há 

séculos se produz  e guarda o aclamado vinho da região do Douro. 

Alojamento no hotel Jantar  livre. 

3ºdia–08/11- ARANDA  /URUENA/ VALLADOLID 

Pequeno almoço no hotel. Partida para Uruena, a "Vila del Libro". Esta 

proposta de turismo cultural da provincia de Valadollid  para todos os 

viajantes e bibliofilos, fundada em 2007, como  vila literária, primeira de 

Espanha encontra-se na vila medieval de  Uruena. Este projecto inspirado em 

outros existentes na Europa: Hay-on-way, Pais de Gales, Redu na Belgica, 

Montolieu na França, etc., recupera espaços e celebra o livro na sua diversa 

expressão. Uruena possui  11 livrarias, bibliotecas, espaços para e eventos 

culturais, museu do Livro e da Escrita, oficina de encadernação e  

  

 Caligrafia . ALMOÇO em restaurante local. Continuação para Valladolid 
Alojamento  e JANTAR 
 

4º dia –09/11  -VALLADOLID /TORDESILLAS  /LISBOA 
Pequeno-almoço no hotel. Saida para Tordesillas,visita do Museu do Tratado 

de Tordesillas,localizado nas casa nobres do sec XV,nele poderá ver 
representações do mundo antes e depois do tratado e cópia do documento 

assinado em7 de Junho de1 494 entre os reinos de Portugal e Castela, cartas, 

instrumentos de navegação e as consequências da divisão do mundo. 
ALMOÇO no Parador de Tordesillas. regresso a Lisboa com chegada ao 

principio da noite. 

 
O PREÇO INCLUI: 

 

 Transporte em autocarro de grande turismo;  

 3 noites de alojamento em hotel de 4****; 

 04 almoços com águas e vinhos;              

 02 jantares com águas e vinhos;                     
 Visitas  guiadas nos monumentos indicados; 

 Acompanhamento por Guia da Noventur 

 Seguro de viagem; 

 Taxas de turismo, de serviço e IVA. 

 

RESERVE   J Á, GARANTA A SUA VIAGEM !  

 
 

ESPANHA 
  

06 A 09 

NOVEMBRO 

2014 

04 dias 

Preço por pessoa:  
525€ 

 
        inscrições 

abertas 
 

supl. indiv 75 € 
 

sinalização de 150 € 
 minimo de 15 pax   

 

 

 

 
 

 

Aranda del Duero y 

Uruena, la villa del livro 

Noventur – viagens temáticas 


