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Conheça-nos
             Guia de Ajuda para organizar e desfrutar da sua viagem por Castilla y León.

Castilla y León é uma das 17 Comunidades Autónomas de Espanha que se situa no noroeste da Península Ibérica, na parte 
superior da meseta central e é passagem obrigatória entre Portugal e o resto da Europa. Tem uma superfície de 94.193 km2, 
sendo uma das regiões mais extensas da Europa, formada por nove províncias:  Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, 
Segovia, Soria, Valladolid e Zamora.

A orografia  de Castilla y León 
é muito diversa e isso dá origem a 
uma grande diversidade de climas 
e paisagens: planícies, montanhas, 
vales, bosques, etc. Toda a região está 
rodeada de imponentes cordilheiras; a 
norte a Cordilheira Cantábrica com os 
Picos de Europa; a noroeste os Montes 
de León; a este o Sistema Ibérico e a 
sul o Sistema Central. Castilla y León 
tem uma altitude média de 830 metros 
acima do nível do mar, embora os 
nossos cumes mais altos superem os 
2.500 metros.
A nossa Comunidade situa-se na 
bacia do rio Douro, sendo o mesmo 
o rio mais importante que atravessa 
Castilla y León. Dos quase 900 km de 
comprimento total do Douro, cerca 
de 600 atravessam a nossa região de 

este a oeste, desde o seu nascimento 
nos Picos de Urbión, na província de 
Sória, até penetrar nas arribas do Douro 
em Portugal. O rio Douro passa pelas 
províncias de Sória, Burgos, Valladolid, 
Zamora e Salamanca e tem muitos 
afluentes, tanto a norte como a sul.
Por uma pequena parte das províncias 
de Palência e Burgos passa o rio Ebro, 
um dos maiores de Espanha.

Castilla y León possui bastantes 
barragens, que permitem um 
aproveitamento racional dos recursos 
hídricos, tanto para o abastecimento 
da população, como para a produção 
de energia hidroelétrica e para a 
agricultura. Algumas delas também têm 
um aproveitamento turístico.

O clima de Castilla y León caracteriza-
se por invernos frios e verões quentes 
com curtos períodos primaveris e 
outonais. As temperaturas máximas 
oscilam aproximadamente entre os 
39ºC dos meses mais cálidos e os 12ºC 
abaixo de zero dos meses invernais, 
sendo a temperatura média de quase 
12ºC.

Conheça-nos 

A Comunidade Autónoma de Castilla 
y León surge da união moderna de 
alguns dos territórios históricos que 
compunham os antigos reinos de Leão e 
Castela.

Portanto, Castilla y León é uma 
Comunidade histórica e cultural 
reconhecida, que ao longo dos séculos 
contribuiu de maneira decisiva para a 
formação de Espanha como Nação e foi 
um importante elo de ligação entre a 
Europa e a América, pois juntos, Castela 
e Leão, embarcaram na descoberta da 
América de 1492, um acontecimento 
com transcendência universal.
Por Castilla y León passaram imensas 
culturas que deixaram as suas marcas em 
diversos monumentos, mas sem dúvida 
os monumentos mais representativos são 
os castelos, a cuja abundância obedece o 
nome de Castela.

Castilla y León, berço e residência 
de ilustres personalidades da 
história, foi para a Espanha e para 
a Europa um exemplo de respeito, 
convivência, diálogo na diversidade e 
de interculturalidade ao longo dos seus 
séculos de vida.
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Castilla y León possui umas modernas vias de comunicação.
Uma crescente rede de vias rápidas e autoestradas ligam-na de 
maneira rápida e fluida com as principais cidades espanholas e 
europeias. É ponto fundamental da rede nacional de caminho-
de-ferro e por ela decorre a maior parte do tráfego ferroviário 
da metade norte da Espanha. Castilla y León está muito perto de 
Madrid, no comboio de alta velocidade o percurso entre Valladolid 
e Madrid, passando por Segóvia, realiza-se em menos de uma hora. 
Quatro aeroportos e a rapidez no acesso ao aeroporto de Barajas 
completam as infraestruturas de uma região bem comunicada com 
o seu meio envolvente.

A cordialidade e amabilidade das suas gentes tornaram Castilla y 
León uma região aberta ao resto do mundo, tanto no passado como 
no presente. Quem vem a estas terras é bem recebido e encontra 
motivos de sobra para se integrar numa sociedade dinâmica, rica e 
acolhedora.

Webs de informação e ajuda
Espanha: www.spain.info
Castilla y León: www.turismocastillayleon.com
Webs provinciais
 Provincia de Ávila: www.diputacionavila.es
 Provincia de Burgos: www.turismoburgos.org
 Provincia de León: www.turisleon.com
 Provincia de Palencia: www.palenciaturismo.es
 Provincia de Salamanca: www.salamancaemocion.es
 Provincia de Segovia: www.segoviaturismo.es
 Provincia de Soria: www.sorianitelaimaginas.com
 Provincia de Valladolid: www.provinciadevalladolid.com
 Provincia de Zamora: www.turismoenzamora.es
 Conselho Comarcal de El Bierzo:  www.ccbierzo.com
Webs locais
 Cidade de Ávila: www.avilaturismo.com
 Cidade de Burgos: www.aytoburgos.es
 Cidade de León: www.aytoleon.es
 Cidade de Palencia: www.aytopalencia.es
 Cidade de Salamanca: www.salamanca.es - www.salamancaemocion.es
 Cidade de Segovia: www.turismodesegovia.com
 Cidade de Soria: www.ayto-soria.org
 Cidade de Valladolid: www.info.valladolid.es 
 Cidade de Zamora: www.zamora.es  -  www.zamora-turismo.com
Centrais de Reserva
 Turismo Rural de Castilla y León: www.castillayleonesvida.com
 Turismo Rural em Gredos (Ávila): www.casasgredos.com

Conheça-nos 
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A cidade de Ávila
Em 1985 a UNESCO declarou 
a cidade de Ávila Património 
Mundial. Localidade que, conhecida 
tradicionalmente como “terra de 
cantos e de santos”, está rodeada por 
quase três quilómetros de muralha, e 
guarda o seu impressionante tesouro 
monumental: a catedral e um bom 
número de belas igrejas, conventos, 
palácios e casas nobres em que se 
pode sentir algo profundo, quase 
mágico, pois estão impregnados 
pelo ar de espiritualidade da sua 
personalidade mais ilustre, Santa 
Teresa de Jesus. Ávila celebra durante 
todo o ano muitas atividades culturais 
e turísticas.

A cidade de Segóvia
Segóvia, cujo título de Cidade 
Património Mundial foi concedido 
pela UNESCO em 1985, é presidida 
por um marco da engenharia romana, 
o aqueduto, que em conjunto com a 
catedral - conhecida como a Dama das 
Catedrais, o Alcácer e as suas inúmeras 
construções religiosas e civis conferem 
à cidade uma imagem atrativa e o seu 
inegável valor cultural. Em alguma das 
suas ruas e edifícios ainda se pode 
aperceber a convivência das culturas 
judaica, muçulmana e cristã. Todos os 
anos a cidade de Segóvia celebra nas 
suas ruas uma interessante mostra de 
atividades culturais e turísticas que 
atraem um bom número de visitantes.

A cidade de Salamanca
Salamanca, cidade universitária por 
excelência, conseguiu magistralmente 
a convivência do antigo com o 
moderno. Soube respeitar o seu 
belíssimo património e ampliá-lo com 
obras de mais recente construção que 
lhe conferem um novo aspeto ainda 
mais atrativo. Junto à concorrida e 
famosa Plaza Mayor, à universidade, 
às suas catedrais e aos seus muitos 
palácios e casas nobres, encontram-se 
edifícios mais recentes ou reabilitados 
como o Palácio de Congressos, o 
CAEM, o DA2, etc. Em 1988 toda esta 
monumentalidade fez com que a 
UNESCO lhe desse o título de Cidade 
Património Mundial.

Bens
   Património Mundial  Oito pontos de Castilla y León declarados Património Mundial pela UNESCO.

Bens Património Mundial 

A Catedral de Burgos
A única catedral declarada no ano 
1984 Património Mundial pela 
UNESCO de maneira individual foi a 
Catedral de Burgos, que oferece um 
dos melhores exemplos do gótico 
do século XIII. A esbelteza das 
torres do frontispício, do zimbório 
e da Capela dos Condestáveis 
completam-se com uma 
interessante coleção de retábulos, 
cantarias, capelas, vitrais, sepulcros 
como o do Cid e da sua esposa ou 
a famosa escada dourada de Diego 
de Siloé.
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Las Médulas
O Monumento natural de Las Médulas 
em León, foi declarado Património 
Mundial no ano 1997. Natureza e 
Homem uniram-se para formar um 
extraordinário conjunto arqueológico 
e cultural. Situadas na comarca de El 
Bierzo, Las Médulas são consideradas 
como a maior exploração de ouro a céu 
aberto da época romana. No Miradouro 
de Orellán podemos avistar um imenso 
barranco de mais de 100 m de altura e 
admirar as figuras caprichosas de terra 
avermelhada que o tempo e a erosão 
nos legaram.
Antes de iniciar o passeio por este 
monumento natural é conveniente 
visitar a Aula Arqueológica e a Casa do 
Parque para conseguir informação útil 
que ajudará a compreender melhor a 
visita.

Siega Verde
O local de arte rupestre de Siega Verde (Salamanca) (entre 20.000 e 
11.000 a.C.) é uma excecional concentração de gravuras paleolíticas em 
pedra à beira do rio Águeda. 645 representações de animais e símbolos 
esquemáticos realizados com a técnica da picotagem, que delimita a 
figura à base de pontos ou com a incisão através de uma linha fina. A 
UNESCO declarou-os Património Mundial no ano 2010.
Siega Verde dispõe de uma Aula Arqueológica que facilita a 
interpretação da visita às gravuras.

Serra  de Atapuerca
Os achados descobertos nos locais arqueológicos da Serra de Atapuerca 
representam a evidência da presença humana mais antiga da Europa: 
o Homo antecessor datado há 800.000 anos. Um total de 40 grutas 
arrojam um sem-fim de restos fósseis, pequenos ossos ou materiais 
naturais, que nos proporcionam um conhecimento exato da evolução 
humana. Os locais arqueológicos foram declarados Património da 
Humanidade no fim do ano 2000.
No ano 2010 inaugurou-se na cidade de Burgos o Museu da Evolução 
Humana cuja missão é dar a conhecer os achados mais importantes 
descobertos nos locais arqueológicos e explicar as chaves para 
entender a Evolução do Homem.

O Caminho de Santiago Francês
O Caminho de Santiago Francês é, para além de 
Património Mundial desde o ano 1993, Primeiro Itinerário 
Cultural Europeu declarado pelo Conselho da Europa 
desde o ano 1987. Dos 750 km de comprimento que 
tem esta rota de Roncesvalles a Santiago de Compostela, 
mais de metade passa por Castilla y León, marcando 
profundamente estas terras durante séculos.
Esta rota milenar atravessa as províncias de Burgos, 
Palência e León.

Webs de informação e ajuda
Ciudades Patrimonio: www.ciudadespatrimonio.org
Cidade de Ávila: www.avilaturismo.com 
Cidade de Salamanca: www.salamanca.es
Cidade de Segovia: www.turismodesegovia.com
Catedral de Burgos: www.catedraldeburgos.es
Las Médulas: www.fundacionlasmedulas.info
Local de arte rupestre de Siega Verde: www.siegaverde.es
Local arqueológico da Serra de Atapuerca: www.atapuerca.com
Caminho de Santiago: www.turismocastillayleon.com/es/
arte-cultura-patrimonio/grandes-rutas/camino-santiago-frances

Roncesvalles
Santiago de 
Compostela

Bens Património Mundial 
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Castilla y León foi ao longo da história um lugar escolhido pelo 
Homem para se assentar e prova disso é que temos uma infinidade 
de manifestações que assim o confirmam: importantes achados pré-
históricos, povoações celtiberas, monumentos romanos, as mais valiosas 
representações artísticas do românico, moçárabe, gótico, barroco, 
plateresco, neoclássico, etc.

Castilla y León também foi lugar de assentamento da corte espanhola e 
lugar de nascimento de ilustres personalidades da história como: O Rei 
Afonso VIII (nasceu em Sória em 1155), Isabel I de Castela (Madrigal de 
las Altas Torres 1451 - Medina del Campo 1504), o Cid Campeador (Vivar, 
Burgos cerca de 1043), Santa Teresa de Jesus (Ávila 1515 - Alba de Tormes 
1582), Felipe II (nasceu em Valladolid em 1527), Miguel de Cervantes 
(viveu em Valladolid durante a estadia da corte de Felipe III 1601-1606), 
Cristóvão Colombo (morreu em Valladolid em 1506). Vinculados à 
Universidade de Salamanca temos personalidades como Antonio Nebrija, 
Francisco de Vitoria, Frei Luis de León, São João da Cruz, Calderón de 
la Barca, José de Espronceda, Miguel de Unamuno, Gonzalo Torrente 
Ballester, Carmen Martín Gaite...

É por tudo isto que grande parte do património e da riqueza artística espanhola 
se encontra nesta Comunidade que entesoura uma considerável riqueza cultural 
e um património histórico-artístico de um extraordinário valor configurando-se 
como um dos mais notáveis da Europa.

Castilla y León é terra de castelos. Encumeados estrategicamente a dominar 
a planície, mais de 200 monumentos da arquitetura militar medieval, grandes 
fortalezas que hoje em dia se mostram nas zonas mais altas da paisagem, e 
que em seu momento serviram como imponentes fortificações sempre em 
alerta perante o inimigo. Símbolos de poder do Reino que testemunham um 
passado imortalizado no Poema de Mío Cid e nos livros de história. A sua visita e 
contemplação devolve-nos a tempos, costumes e formas de vida já esquecidas.

História e Arte 
História e Arte
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A história, a arte e as tradições guardam-se zelosamente 
nos quase 400 Museus de Castilla y León, fonte inesgotável 
de riqueza e saber. Entre o seu acervo estão as marcas do 
passado (arqueologia, numismática...), as manifestações mais 
solenes da arte antiga, moderna e contemporânea (pintura, 
escultura, imaginário...), as tradições e formas de vida das 
suas gentes (etnografia, música...). Mas Castilla y León 
constitui por si própria um verdadeiro museu vivo, com mais 
de uma centena de conjuntos históricos e mais de um milhar 
de monumentos declarados de interesse cultural e, portanto, 
acolhidos à proteção institucional.

É importante salientar o imenso património histórico-
artístico que a Igreja conservou em Castilla y León, e que 
ao longo de mais de 25 anos, a Fundação de Las Edades del 
Hombre, formada pelas onze dioceses católicas de Castilla 
y León, disponibilizou ao público através da organização 
de uma vintena de exposições que receberam mais de 
dez milhões de visitantes, e que constituem uma marca 
de qualidade do património cultural de Castilla y León e a 
mostra de arte sacra mais importante do nosso país. 

A arte contemporânea está a adquirir uma importância 
destacada em Castilla y León, o que fica demonstrado 
em interessantes museus como El Patio Herreriano 
(Valladolid), Esteban Vicente (Segóvia), Domus Artium 2002 
(Salamanca), Centro de Arte Contemporânea Caja Burgos 
(Burgos), a Fundação Díaz Caneja (Palência), o Museu de Arte 
Contemporânea de León MUSAC, entre outros.

História e Arte 

Webs de informação e ajuda  (Turismo cultural, religioso, patrimonial)
Fundação Siglo para el Turismo e las Artes de Castilla y León: www.fundacionsiglo.es
Arte e História de Castilla y León:  www.artehistoria.jcyl.es
Museus de Castilla y León:  www.museoscastillayleon.jcyl.es
Museu da Evolução Humana: www.museoevolucionhumana.com
Museu Arte Contemporânea de León: www.musac.es
Museu da Siderurgia e da Minaria de Castilla y León: www.museosm.com
Museu Etnográfico de Castilla y León: www.museo-etnografico.com
Fundação Património Histórico: www.fundacionpatrimoniocyl.es
Fundação Las Edades del Hombre: www.lasedades.es
Património cultural: www.patrimoniocultural.jcyl.es
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 Rotas
Uma região tão extensa como Castilla y León e com tantos séculos de história foi lugar de trânsito obrigatório para 
povos e culturas diversas, devido ao qual a sua geografia é atravessada por trilhos e caminhos milenares.

O CAMINHO DE SANTIAGO
O Caminho Francês, declarado pelo Conselho da Europa 
Primeiro Itinerário Cultural Europeu e Património Mundial 
pela UNESCO, é sem dúvida uma das nossas rotas mais 
conhecidas e transitadas. De este a oeste, através das 
províncias de Burgos, Palência e León e ao longo de 
um pouco menos de 400 km (quase a metade do lanço 
espanhol do Caminho), os peregrinos partilham e 
recebem hospitalidade das gentes castelhanas e leonesas, 
surpreendem-se com as inigualáveis manifestações artísticas 
situadas à sua passagem e desfrutam da diversidade e pureza 
das suas paisagens.

Castilla y León presume deste traçado milenar que é um 
símbolo de identidade europeia e possibilitou a comunicação 
de ideias, costumes e vivências ao longo da história.

A ROTA VIA DA PRATA
Através desta rota que atravessa as províncias de Salamanca, 
Zamora e León, nos seus 383 km de percurso por Castilla 
y León, é possível conhecer as principais civilizações e 
épocas da história de Espanha: romana, árabe, medieval, 
renascentista, barroca...

Começando na Serra de Béjar (onde se conserva uma calçada 
romana única em Espanha pela sua longitude e bom estado) 
até ao Puerto de Pajares, é possível percorrer alguma das 
mais belas e emblemáticas localidades da nossa região num 
caminho cheio de miliários.

León

Burgos

A ROTA DO DOURO
O rio Douro é a artéria principal de Castilla y 
León pois atravessa-a de este a oeste pelas 
províncias de Soria, Burgos, Valladolid, Zamora 
e Salamanca.

É uma rota que possui um grande atrativo 
paisagístico desde o seu nascimento nos 
Picos de Urbión até entrar em Portugal pelas 
majestosas arribas.

Esta via fluvial está associada principalmente 
à rica e variada gastronomia, com uma oferta 
vitivinícola única em Espanha ao abrigo das 
denominações de origem protegidas Ribera del 
Duero, Rueda, Toro, Tierras del Vino de Zamora 
e Arribes. Na localidade de Peñafiel (Valladolid) 
encontra-se o Museu Provincial do Vinho, onde 
se pode encontrar ampla informação.

Rotas de Castilla y León

León

Zamora

Salamanca

SoriaValladolid

Zamora
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O CAMINHO DA LÍNGUA
Esta rota permite-nos empapar-nos de história, arte e cultura 
e conviver com o nascimento e desenvolvimento de uma 
língua universal que atualmente falam mais de 400 milhões 
de pessoas em todo o mundo.

Em Castilla y León tem quatro pontos fundamentais: Santo 
Domingo de Silos, em cujo mosteiro apareceram as Glosas 
Silenses (primeiras mostras do castelhano escrito). Valladolid, 
que como capital do império espanhol teve um importante 
papel na difusão da nossa língua. Salamanca, cidade 
universitária que em 1492 foi testemunha da edição da 
primeira gramática da língua espanhola, obra de Antonio de 
Nebrija; e por último Ávila, berço dos melhores místicos da 
história da literatura espanhola: Santa Teresa de Jesus e São 
João da Cruz.

O CANAL DE CASTILLA
Esta belíssima obra de engenharia, de 207 km, que atravessa 
as províncias de Palência, Burgos e Valladolid, deixou-se de 
utilizar para a sua finalidade inicial, o transporte de cereais 
e mercadorias, para se tornar numa rota cheia de encanto; 
na qual é possível praticar atividades de turismo ativo tais 
como canoagem, rotas a cavalo e em bicicleta, caminhadas, 
etc. As construções associadas ao canal tais como comportas, 
aquedutos, pontes, represas, docas e armazéns para as 
operações de carga e descarga, mostram-nos a beleza e 
harmonia com que foram concebidas.

Santo Domingo
de Silos

Valladolid

Ávila

Salamanca

O CAMINHO DO CID
Esta rota segue os lugares que 
percorreu o cavaleiro Rodrigo Díaz de 
Vivar ao ir para o desterro decretado 
no século XI pelo rei Afonso VI. A 
história mistura-se com a lenda nesta 
rota que, atravessando as províncias 
de Burgos e Soria, nos leva pelos 
passos que, segundo o famoso 
Cantar de Mío Cid, percorreu este 
guerreiro. O Cid foi encontrando no 
seu caminho aldeias e vilas, castelos 
e fortalezas, igrejas e mosteiros que, 
ainda hoje, estão impregnados com a 
marca medieval que acompanhou o 
herói castelhano.

Alar del Rey

Valladolid

Medina de Rioseco

Osorno

Vivar del Cid

Burgos

Berlanga
de Duero

El Burgo
de Osma

Monasterio de San 
Pedro de Cardeña

Covarrubias

Huerta de Rey

San Esteban 
de Gormáz

Santo Domingo
de Silos

Palencia

Frómista

Rotas de Castilla y León
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A ROTA DE ISABEL
Isabel I de Castela, nasce em 1451 em 
Madrigal de las Altas Torres (Ávila). 
Ao falecer o monarca João II sobe ao 
trono Henrique IV e Isabel retira-se 
para Arévalo (Ávila) junto com a sua 
mãe. As disputas entre Isabel e o seu 
irmão Henrique IV levaram a convocar 
a “Concórdia de Guisando” em El 
Tiemblo (Ávila) mediante a qual Isabel 
consegue o título de Princesa das 
Astúrias.
Fernando e Isabel casam em 1469 no 
Palácio de los Viveros de Valladolid. 
Ao morrer Henrique IV em 1474, Isabel 

proclama-se rainha de Castela na 
cidade de Segóvia.
Isabel I de Castela foi uma rainha com 
uma vida intensa (a reconquista, o 
estabelecimento da Santa Inquisição, 
a descoberta do Novo Mundo, a paz 
com Portugal...). Percorreu grande 
parte da região e do território nacional 
durante o seu reinado e, em muitas 
destas localidades, ainda se conservam 
marcas da sua passagem.
Nos seus últimos anos vai viver em 
Medina del Campo onde falece em 
1504 no Palácio Real.

Medina de 
Rioseco Dueñas

Valladolid
Tordesillas Medina del

Campo
Madrigal de
las Altas Torres Arévalo

Segovia

Ávila

El Tiemblo

A ROTA DE CARLOS V
O imperador Carlos I de Espanha e V do Sacro 
Império Romano Germânico, chamado “o César”. 
Filho de Joana I de Castela e Felipe I o Formoso, 
foi um rei viajante por excelência. Atravessou 
Castilla y León na sua viagem de retiro para o 
mosteiro de Yuste. Esta rota conduz-nos do norte 
de Burgos ao sul de Ávila, atravessando muitas 
localidades das províncias de Burgos, Palência, 
Valladolid, Salamanca e Ávila em que o imperador 
teve oportunidade de receber ao passar o carinho 
da população, de se alojar em belos palácios mas 
também em humildes pensões, e ao longo do seu 
caminho pôde desfrutar da refinada gastronomia 
destas terras.

Rotas de Castilla y León
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A ROTA TERESIANA
É uma rota que percorre as 9 localidades 
em que Santa Teresa de Jesus, fundadora 
das Carmelitas Descalças, realizou as suas 
fundações em Castilla y León: Ávila, lugar 
de nascimento, Segóvia, Sória, Burgos, 
Palência, Valladolid, Medina del Campo, 
Salamanca e Alba de Tormes, lugar onde 
se encontra o seu sepulcro e algumas 
relíquias. Em alguma destas localidades 
existem museus que recordam a figura 
desta santa universal.

Também se conceberam rotas parciais:
- A rota da vida
- As últimas moradas
- As primeiras fundações
- Teresa nas cidades Património

Valladolid

Ávila
Alba de Tormes

Salamanca
Segovia

Palencia

Burgos

Soria

Medina del Campo

Webs de informação e ajuda
Caminho de Santiago:
 Caminho de Santiago em Castilla y León: www.turismocastillayleon.com/es/arte-cultura-patrimonio/grandesrutas/
camino-santiago-frances
 Federação Espanhola de Associações de Amigos do Caminho de Santiago: www.caminosantiago.org
Caminho Francês (associações de amigos do caminho de santiago):
 Burgos: www.caminosantiagoburgos.com
 Palencia: www.bibliotecajacobea.org
 Valladolid e província AJOVA - Associação Jacovea vallisoletana: www.ajova.es 
 Pulchra Leonina: www.caminosantiagoleon.es
 Astorga e Comarca: www.caminodesantiagoastorga.com
 El Bierzo: www.amigoscaminobierzo.org
Caminho Jacobeu Castelhano-Aragonês em Sória: www.caminosantiagosoria.com
Via da Prata:
 Associação Amigos Caminho de Santiago. Via da Prata. Fuenterroble de Salvatierra: www.viadelaplata-fuenterroble.com
 Associação Salamanca na Via da Prata: www.salamancaenlaviadelaplata.es
Caminho moçárabe-sanabrês: www.caminosinfronteras.org
Caminho Via de Bayona:
 Associação Amigos Caminho de Santiago Miranda de Ebro: www.caminosantiagoviadebayona.com
 Associação de Amigos do Caminho Santiago de Briviesca: viabayonabureba.blogspot.com.es
Caminho do Salvador: Associação Caminho de Santiago Rota de San Salvador: www.caminodesansalvador.es
Caminho de Madrid:
 Associação Caminho de Santiago de Segóvia: www.caminodesantiagoensegovia.es
Caminho de Levante e Sudeste:
 Associação Amigos Caminho de Santiago Ávila: www.amigosdelcaminoenavila.org
 Associação do Caminho de Santiago do Sudeste em Valladolid, ACASSEVA: caminodelsuresteporvalladolid.com
Caminho da Lã: Associação Soriana de Amigos do Caminho de Santiago: www.caminosantiagosoria.com
Outras grandes rotas:
 Canal de Castilla: www.canaldecastilla.org
 Rota do rio Douro: www.rutadelduero.es
 Caminho do Cid: www.caminodelcid.org
 Rota Via da Prata: www.rutadelaplata.com
 Fundação Caminho da Língua Castelhana: www.caminodelalengua.com
 Rotas Teresianas: www.rutateresianacyl.es
 A Rota de Isabel: www.isabellacatolica.es
 Rota de Carlos V: www.turismocastillayleon.com/es/arte-cultura-patrimonio/grandes-rutas/ruta-carlos-v

Rotas de Castilla y León
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Festas tradicionais
 e Festivais de Vanguarda
Castilla y León possui quase uma centena 
de festas declaradas de interesse turístico 
regional, nacional e internacional.

Festas tradicionais e Festivais de Vanguarda

Semana Santa
Vive-se com as mais variadas manifestações. Odor a 
madeira, ramos, palmas e cera. Sobriedade, silêncio e 
sincero recolhimento ao passar a procissão.

A semana santa em Castilla y León é uma das 
manifestações religiosas, culturais e populares com 
maior arraigo e atrativo turístico. O maior número 
de Semanas Santas declaradas de interesse turístico 
internacional encontra-se em Ávila, León, Medina 
del Campo, Medina de Rioseco, Palência, Salamanca, 
Valladolid e Zamora.

Festejos Populares 
Tradições e costumes 
para a recordação, mas 
também para ser vividas e 
desfrutadas no presente.
Festas da vindima, corridas 
e largadas de toiros, 
romagens e desfiles, 
carnavais e corsos, torneios 
medievais, música e 
bailes ao ritmo do pífaro 
castelhano, do tambor e 
de outros instrumentos 
tradicionais e modernos 
inundam toda a geografia 
regional.
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 Festivais
Castilla y León soube conservar sabiamente a tradição das 
suas festas populares, mas também criou novos eventos 
e festivais que enchem a região de vida, modernidade 
e colorido, e durante todo o ano atraem um importante 
número de visitantes e turistas que encontram nestes 
festivais um momento perfeito para vir desfrutar e conhecer 
a nossa Comunidade Autónoma.

Assim pois, em Castilla y León celebram-se todos os anos 
importantes festivais com temáticas muito variadas que 
atraem o interesse de um público muito diverso. Entre 
estes festivais encontram-se os de artes cénicas, música, 
tanto clássica como jazz e moderna, cinema, dança, teatro, 
marionetas, magia, etc., alguns deles muito consolidados e 
com uma grande projeção internacional.

Entre todos eles encontram-se os que decorrem nas três 
cidades Património Mundial de Castilla y León: o Festival 
Internacional de Títeres de Segóvia, Titirimundi que se 
celebra no mês de maio, o Festival Internacional de Artes 
Cénicas de Castilla y León FACYL que decorre em Salamanca 
no mês de junho e o Festival Internacional de Circo de 
Castilla y León, CIR&co, que se realiza em Ávila no mês de 
setembro.

Todos estes festivais combinam atuações em espaços 
fechados com atuações que decorrem nas ruas e praças 
configurando uns palcos monumentais inigualáveis.

Webs de informação e ajuda 
Semana Santa de Interesse Turístico Internacional:
 Ávila: www.juntasemanasanta-avila.com 
 León: www.semanasantaleon.org
 Medina del Campo: www.semanasantamedina.com
 Medina de Rioseco: www.semanasantaenrioseco.com
 Palencia: www.semanasantapalencia.com 
 Salamanca: www.semanasantasalamanca.es
 Valladolid: www.jcssva.org
 Zamora: www.ssantazamora.es

Semana Santa de Interesse Turístico Nacional:
 Astorga: www.semanasanta-astorga.com
 Burgos: www.semanasantaburgos.com 
 Peñafiel: www.semanasanta.turismopenafiel.com
 Ponferrada: www.ponferrada.org

Semana Santa de Interesse Turístico Regional:
 Ágreda: www.veracruzagreda.com
 Aranda de Duero: www.cofradiasdearanda.org
 Bercianos de Aliste: www.turismoenzamora.es/index.php/es/semana-santa/bercianos-de-aliste
 El Burgo de Osma: www.burgodeosma.com
 Navaluenga: www.navaluenga.es
 Sahagún: www.sahagun.org
 Segovia: www.semanasantasegovia.com
 Soria: www.semanasantadesoria.com
 Tordesillas: www.semanasantatordesillas.es
 Toro: www.toroayto.es

Eventos Culturais e Festivais Internacionais:
 Fundação Siglo para o Turismo e as Artes de Castilla y León: www.fundacionsiglo.es 
 Festival Internacional Titirimundi em Segóvia: www.titirimundi.es
 Circo: www.turismocastillayleon.com/cir&co
 Festival das Artes de Castilla y León: www.facyl.com
 Feira de Teatro de Castilla y León: www.feriadeteatro.es
 SEMINCI Semana internacional de cinema de Valladolid: www.seminci.es
 Festival de Teatro e Artes de Rua de Valladolid TAC: www.tacva.org

Festas tradicionais e Festivais de Vanguarda
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 Natureza, Lazer, Saúde e Bem-estar em Castilla y León
Castilla y León possui uma grande riqueza paisagística e natural e, dados os seus excecionais valores ambientais, 
uma grande parte da Comunidade foi protegida dentro da rede de espaços naturais da Junta de Castilla y León.

Entre os Espaços Naturais mais relevantes devemos sublinhar:

• Ávila: Parque Regional da Serra de Gredos e Reserva Natural do Vale de Iruelas.
• Burgos: Parque Natural dos Montes Obarenes - San Zadornil, Parque Natural dos Desfiladeiros do Alto Ebro e Rudrón, 
Parque Natural da Garganta do Rio Lobos, Parque Natural das Lagunas Glaciares de Neila, Monumento Natural de Ojo 
Guareña e Monumento Natural de Monte Santiago.
• León: Parque Nacional e parque regional de Picos de Europa, Monumento Natural do Lago de la Baña, Monumento 
Natural do Lago de Truchillas, Monumento Natural de Las Médulas.
• Palencia: Parque Natural de Fuentes Carrionas e Fuente Cobre - Montanha Palentina.
• Salamanca: Parque Natural das Arribas do Douro e Parque Natural de Las Batuecas-Serra de França.
• Segovia: Parque Nacional da Serra de Guadarrama, Parque Natural dos Desfiladeiros do Rio Duratón e Parque Natural 
dos Desfiladeiros do Rio Riaza.
• Soria: Parque Natural da Garganta do Rio Lobos, Parque Natural da Laguna Negra e Circos Glaciares de Urbión, 
Reserva Natural do Sabinar de Calatañazor, Reserva Natural do Acebal de Garagüeta, e Monumento Natural da 
Fuentona.
• Valladolid: Reserva Natural das Ribeiras de Castronuño - Vega del Duero.
• Zamora: Parque Natural do Lago de Sanabria e arredores, Parque Natural das Arribas do Douro e Reserva Natural das 
Lagunas de Villafáfila.
A Comunidade de Castilla y León possui 10 Reservas da Biosfera declaradas pela UNESCO: Picos de Europa, Alto 
Bernesga, Los Ancares Leoneses, Babia, Los Argüellos, Vale de Laciana e Vales de Omaña e Luna, em León, Serra de 
Béjar e França em Salamanca, Meseta Ibérica em Salamanca e Zamora e La Granja de San Ildefonso em Segóvia.

Castilla y León é a Comunidade Autónoma líder em turismo rural com mais de 4.000 estabelecimentos, que estão a ser 
categorizados e identificados com o objetivo de velar pela qualidade do sector. Neste sentido, Castilla y León possui 
uma marca de qualidade dos estabelecimentos de turismo rural denominada Posadas Reales que conta com quase 
meia-centena repartidos pelos mais belos recantos da região.
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Natureza, Lazer, Saúde e Bem-estar

O Turismo Ativo é uma maneira diferente, divertida e muitas 
vezes excitante de desfrutar do contacto com a natureza de 
um modo mais dinâmico, realizando atividades ao ar livre: 
caminhadas, trekking, montanhismo, escalada, passeios em 
bicicleta de montanha, rotas equestres, canoagem, parques de 
cordas, voos em balão, paint-ball, tiro ao arco, rotas em moto 4 e 
em 4x4, cruzeiros fluviais em barcos...
Mas também se podem praticar outros desportos como o golfe 
ou atividades na neve durante o inverno.
Os cumes das cadeias montanhosas que decorrem por Castilla y 
León cobrem-se com neve e tornam-se num lugar extraordinário 
para praticar ski, snowboard, ski de fundo e de travessia.

Graças à sua orografia, Castilla y León conta com inúmeras grutas 
que fazem dela um paraíso para os amantes das cavidades 
subterrâneas.

Rotas BTT em Castilla y León

Informação na web de turismo:
www.turismocastillayleon.com/es/rural-naturaleza/rutas-btt

Rotas sinalizadas seguindo a sinalização internacional IMBA 
www.imba.com.es  
     - Rotas pelas Bacias Mineiras de Palência e León
      - Rotas pelo Oeste Salmantino
 www.bttoestesalmantino.es
 Adezos   adezos@adezos.es 
      - Rotas Cuatro Villas de Amaya (Burgos)
 www.cuatrovillas.es/es/que-hacer/btt
 CEEI Burgos  jvorden@ceeiburgos.es 
      - Rotas pelo Noroeste de Zamora
 www.bttalistesanabria.es 
 ADISAC LA VOZ  adisaclavoz@adisaclavoz.com
      - Rota de BTT Via da Prata (Salamanca, Zamora e León)  
 www.larutaenbici.com
      - Rotas BTT Gredos e Iruelas. (Deputação de Ávila)   
 pcarrasco@diputacionavila.es 
      - Rota do Cid
 www.caminodelcid.org 
 gerencia@caminodelcid.org 
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Castilla y León soube aproveitar a riqueza das águas das 
suas nascentes e tornou-se num destino ideal de turismo 
de saúde e bem-estar.

Os tratamentos que oferecem as termas destinam-
se principalmente a curar ou aliviar uma doença, de 
maneira preventiva, a impedir o aparecimento de 
recaídas de doenças e moléstias, mas tudo sem renunciar 
nem descuidar a parte lúdica e de lazer que também 
proporciona a água.

Castilla y León conta com sugestivos alojamentos com 
SPA que permitem afastar-se durante uns dias do stress 
da vida quotidiana e conseguir que o tempo de lazer e 
as férias se transformem em momentos de relaxamento 
e desfrute através de circuitos de água, duches, saunas, 
jacuzzi…, e de terapias como massagens, tratamentos de 
beleza como terapia do vinho, envolvimentos, etc.

Balneario
Caldas de Luna

Hotel Balneario
de Corconte

Hotel Termal 
Burgo de OsmaHotel Balneario 

Villa de Olmedo

Balneario Monasterio 
de Valbuena

Palacio de 
las Salinas

Balneario de 
Babilafuente

Balneario de 
Ledesma

Balneario de 
Almeida

Balneario de 
Retortillo

Natureza, Lazer, Saúde e Bem-estar

Central de Reservas de Castilla y León
www.castillayleonesvida.com

Webs sobre Turismo Rural, Ativo e de Natureza
Património Natural: www.patrimonionatural.org
Espaços Naturais: www.miespacionatural.es
Parques Nacionais: www.magrama.gob.es
Turismo Ativo: www.turismoactivocastillayleon.es
Associação de Turismo Ativo: www.atacyl.org
Pontos Ativos: www.puntosactivos.es
Turismo Rural: www.castillayleonesvida.com
Turismo Rural: www.ecoturismocastillayleon.com
Observação de aves: www.birdwatchinginspain.com
Centro do Lobo Ibérico: www.centrodellobo.es
Golfe: www.federaciondegolfdecastillayleon.org
Caminhadas: www.fclm.com
Ski: www.turismocastillayleon.com

Webs sobre Turismo de Saúde
Balneário Corconte: www.balneariodecorconte.es
Balneário Caldas de Luna: www.balneariocaldasdeluna.com
Balneário de Babilafuente: www.balneariodebabilafuente.com
Balneário de Ledesma: www.balnearioledesma.com
Balneário de Retortillo: www.balnearioretortillo.com
Balneário de El Burgo de Osma e Olmedo: www.castillatermal.com
Balneário de Medina del Campo: www.palaciodelassalinas.es
Balneário de Almeida: www.ladamaverde.com
Balneário Monasterio de Valbuena: www.castillatermal.com

Webs sobre Turismo familiar
Juventude: www.juventud.jcyl.es
Campismo: www.asecal.es
Albergues: www.infoalbergues.com
Albergues: www.alberguescastillayleon.com
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  Gastronomia
A gastronomia é um importante elemento singularizador dentro dos aspetos culturais de um lugar; e o turismo gastronómico é 
outro foco de atração para quem quiser conhecer Espanha através da grande variedade de pratos e manjares de Castilla y León.

Esta comunidade possui um grande número de 
denominações de qualidade em carnes, enchidos, queijos, 
leguminosas, assim como frutas e legumes. Todos estes 
produtos mostram bem a rica e variada gastronomia desta 
região, que em conjunto com a esmerada e especializada 
elaboração dos cozinheiros e restauradores de Castilla y 
León fazem da nossa gastronomia uma das mais apreciadas e 
completas de Espanha.
Entre as carnes, poderíamos destacar o porco, que é um 
totem para Castilla y León com produtos tão apreciados 
como o presunto ibérico, o leitão assado e um bom número 
de enchidos: paios, chouriços, etc. A vitela também tem 
uma grande importância na economia de Castilla y León, 
contando a nossa região com várias raças autóctones que 
dão umas saborosas costeletas. Castilla y León é a segunda 
região produtora de carne de ovino e a primeira de leite 
de ovelha de Espanha, e um dos pratos mais apreciados da 
gastronomia regional é o borrego assado no forno de lenha e 
as costeletas e espetadas de borrego. Outra das carnes que 
se consome nesta Comunidade mas em menor medida é o 
cabrito assado e guisado, e digna de menção é o presunto 
de chibo de Vegacervera. Todas as aves de capoeira também 
tiveram uma grande importância na economia familiar e 
na gastronomia regional destacando pratos como o galo 
turresilano, a galinha de fricassé, os borrachos estufados e 
escabechados, assim como os capões. A enorme diversidade 
geográfica da nossa região possibilita uma grande variedade 
gastronómica nos produtos da caça tanto grossa como 
miúda que se preparam guisados, escabechados, assados, 
estufados, etc.
No que se refere ao peixe do mar, Castilla y León pela sua 
situação geográfica no centro de Espanha sempre teve 
um amplo consumo de peixe e marisco procedente do 
Cantábrico e do Atlântico entre os quais se destacam o 
safio, a pescada, o atum, o polvo e o bacalhau, entre outros, 
geralmente com preparações em escabeche, defumados ou 

secos. Mas como em Castilla y León dispomos de grande 
quantidade de barragens, lagos e cursos fluviais, também 
são muito importantes os peixes e crustáceos de rio entre 
os que se poderiam citar a truta que tem dedicada uma 
festa declarada de interesse turístico regional, a semana 
internacional da truta em León, e os lagostins de rio que 
também têm dedicado um festival gastronómico declarado 
festa de interesse turístico regional.
No que se refere a queijos e lácteos, devíamos salientar 
que Castilla y León é uma das primeiras Comunidades 
Autónomas em produção de leite de ovelha, vaca e cabra, e 
que uma boa parte dos queijos da região contam com figuras 
de qualidade como o queijo zamorano, o queijo de Valdeón, 
o queijo de Arribes del Duero, o queijo dos Beyos e o queijo 
castelhano, mas também são muito apreciados outros 
derivados lácteos como a coalhada de Briviesca, a manteiga 
de León ou a de Sória.
Quanto às leguminosas, poderíamos dizer que Castilla y 
León presume de contar com algumas das melhores e mais 
afamadas leguminosas de Espanha, como a lentilha de La 
Armuña e a pardina de Tierra de Campos, o feijão de El Barco 
de Ávila, o feijão de La Bañeza-León, ou o grão-de-bico 
de Fuentesaúco e a marca de garantia do grão-de-bico de 
Pedrosillo, entre muitas outras.
A enorme extensão territorial e a diversidade de solos e 
climas favorece bastante a produção de frutas e legumes 
numa grande parte da região, e assim dispomos de uma 
variada produção de legumes de horta como alfaces, alhos 
franceses, endívias, batatas, cebolas, alhos, espargos, 
espinafres, tomates, couves, cenouras, pimentos… e de 
frutas como cerejas, peras, maçãs, pêssegos, laranjas, 
castanhas, amêndoas, etc.; algumas das mesmas com figuras 
de qualidade como as maçãs-reineta de El Bierzo e de Las 
Caderechas, a alface de Medina, os pimentos de Benavente 
ou El Bierzo, etc.

Gastronomia
Em Castilla y León também é importante ressaltar a ampla 
tipologia de pães e doçaria que se nutre das matérias-
primas produzidas também na região e cujas elaborações 
muitas vezes estão ligadas à celebração de determinadas 
festividades, como Carnaval, Páscoa, Natal ou festas patronais. 
Entre os doces e pães poderíamos citar alguns como o bolo 
maimón, os florões, as broinhas, as rosquinhas, as gemas de 
Ávila, o ponche segoviano, assim como o hornazo, a fogaça de 
León ou o pão lechuguino em Valladolid.
Junto aos pratos tradicionais elaborados a partir de antigas 
receitas que se perpetuaram ao longo dos séculos, é possível 
encontrar em Castilla y León uma nova cozinha mais inovadora 
e moderna que investiga e desenvolve novas receitas partindo 
da tradição e da qualidade dos produtos.
Esta nova tendência de grandes criações gastronómicas é 
avalizada por importantes restaurantes e cozinheiros, alguns 
deles premiados com diversas estrelas Michelín e sóis Repsol, 
que fazem da comida uma verdadeira arte. Além disso, existem 
associações de cozinheiros e restauradores que trabalham 
na difusão da gastronomia, assim como marcas de qualidade 
como Restaurantes de la Tierra, Tierra de Sabor que tratam 
de oferecer ao consumidor o melhor da cozinha de Castilla y 
León.
Uma grande parte da superfície florestal de Espanha encontra-
se em Castilla y León, por isso, é um lugar privilegiado para 
praticar o turismo micológico. A diversidade dos seus 
ecossistemas propicia uma variada produção de cogumelos, 
umas 1.500 espécies documentadas. Organizam-se visitas 
micológicas guiadas e existe uma vasta lista de restaurantes 
que oferecem pratos e menus micológicos.
Em Castilla y León encontrará uma oferta micológica única em 
Espanha. A nossa região também possui uma marca de garantia 
cogumelos de Castilla y León, que garante que este produto 
foi apanhado por especialistas, supervisionado por inspetores 
de saúde e que cumpre os máximos padrões de qualidade e 
segurança alimentar.

Webs sobre Turismo gastronómico
Figuras de qualidade: www.itacyl.es/opencms_wf/trabajo/figurasCalidad/inicio.html
Tierra de sabor: www.tierradesabor.es
Associação de Asadores del Lechazo: www.asadoresdelechazo.com
Associação Maestres de Cocina: www.maestresdecocina.es
Associação Eurotoques: www.euro-toques.es
Congresso Sória Gastronómica: www.congresosoriagastronomica.com
Hotelaria de Ávila: www.avilaempresarial.com
Hotelaria de Burgos: www.hosteleriaburgos.es
Hotelaria de León: www.hostelerialeon.com
Hotelaria de Palencia: www.aghpalencia.es
Hotelaria de Salamanca: www.hosteleriasalamanca.es
Hotelaria de Segovia: www.hosteleriasegoviana.com
Hotelaria de Soria: www.asohtur.com
Hotelaria de Valladolid: www.valladolidhosteleria.com
Hotelaria de Zamora: www.azehos.com
Escola Internacional de Cozinha Fernando Pérez: www.escuelainternacionaldecocina.com
Academia Castelhano e Leonesa de Gastronomia e Alimentação: www.gastronomiacyl.com

Webs sobre Turismo micológico
Micoturismo: www.micocyl.es
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Enoturismo

Denominação de Origem
Vinhos de Qualidade D.O.P.
Outras comarcas vitivinícolas históricas
Vinhos da terra

Enoturismo

Castilla y León é um destino ideal para praticar enoturismo.
Percorrendo alguma das rotas de vinho certificadas, sulcando a Ribera del Duero, 
no coração de Castela, e atravessando as terras de El Bierzo ou as que rodeiam a 
Rueda de Valladolid, o viajante aprecia o valor de uns vinhos com uma vasta história, 
e aprecia das antigas fortalezas ou da planície castelhana uma paisagem única 
e surpreendente banhada por vinhedos. Poderá visitar adegas produtoras para 
conhecer a arte de fazer vinho e realizar alguma prova.

Castilla y León ocupa um lugar privilegiado no mapa vitivinícola espanhol. A 
região apresenta dez denominações de origem com uma qualidade e refinamento 
reconhecido a nível mundial.
As denominações de origem protegida Arlanza, Arribes, Bierzo, Cigales, Ribera del 
Duero, Rioja, Rueda, Tierra de León, Tierra del Vino de Zamora e Toro acolhem muitas 
adegas produtoras de vinhos de qualidade, ao abrigo dos conselhos reguladores de 
cada zona.

Castilla y León conta com vários centros de interpretação e espaços museológicos 
dedicados aos protagonistas da gastronomia da região: o vinho, o pão, os enchidos, o 
porco, o queijo, o azeite, o feijão, os cereais, o mel, etc.
A sua história, as tradições, os sistemas ou o processo de elaboração são alguns dos 
aspetos destacáveis que encontrará nestes museus e centros de interpretação, em 
algum dos quais também poderá realizar pequenas provas.

Webs sobre Turismo enológico
Rota do vinho de Ribera del Duero: www.rutadelvinoriberadelduero.es
Rota do vinho de El Bierzo: www.bierzoenoturismo.com
Rota do vinho de Rueda: www.rutadelvinoderueda.com
Rota do vinho de Cigales: www.rutadelvinocigales.com
Rota do vinho de Arlanza: www.rutadelvinoarlanza.com
D.O. Arlanza: www.arlanza.org
D.O. Arribes: doarribes.es
D.O. Bierzo: www.crdobierzo.es
D.O. Cigales: www.do-cigales.es
D.O. Ribera del Duero: www.riberadelduero.es
D.O. Rueda: www.dorueda.com
D.O. Tierra de León: www.dotierradeleon.es
D.O. Toro: www.dotoro.com        
D.O. Tierra del Vino de Zamora: www.tierradelvino.net
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 Turismo de Congressos
Castilla y León é um destino ideal para celebrar uma 
convenção, realizar uma feira, organizar um evento ou 
uma viagem de incentivo empresarial, pois não só está 
muito bem comunicada com o resto de Espanha através de 
quatro aeroportos, uma vasta rede de caminho-de-ferro 
com comboios de alta velocidade e uma moderna rede de 
vias rápidas, como também dispõe de um amplo e variado 
número de equipamentos e instalações como palácios de 
congressos, auditórios, salas, teatros, capelas, salões, recintos 
para feiras... Assim como serviços externos de catering, 
transporte, tradutores, espetáculos ou qualquer outro serviço 
que em conjunto com um vasto e variado parque hoteleiro 
e de restauração de qualidade é capaz de satisfazer nas 
melhores condições muitas destas necessidades.

Mas também como Castilla y León é uma região com um 
amplíssimo património cultural, monumental, natural e 
gastronómico, é um importante aliciante para oferecer 
aos congressistas e visitantes, pois é possível combinar 
as jornadas de trabalho com atividades complementares 
muito interessantes como visitas a monumentos e museus 
de enorme valor histórico e artístico, provas e degustações 
gastronómicas em adegas milenares, passeios por espaços 
naturais únicos, etc.

As principais cidades de Castilla y León contam com 
infraestruturas públicas e privadas capazes de acolher 
qualquer tipo de eventos e também dispõem de gabinetes 
de congressos (Convention Bureau) que fornecem toda a 
informação para a organização dos mesmos.

Turismo Idiomático
O espanhol é a segunda língua do mundo em 
número de falantes e cada vez são mais os 
cidadãos interessados em aprendê-la.
As crescentes relações comerciais com a 
América central e do sul é um dos incentivos 
para que se veja nesta língua uma oportunidade 
de negócio e de expansão empresarial.
Aprender espanhol em Espanha é uma garantia, 
mas se além disso o queremos aprender com 
uma qualidade demonstrada é preciso recorrer 
ao berço do espanhol que se encontra em 
Castilla y León.
A nossa região possui quatro universidades 
públicas conceituadas e mais de uma vintena 
de escolas de espanhol para estrangeiros 
avalizadas com o selo de qualidade do Instituto 
Cervantes.
Aprender espanhol em Castilla y León é 
assim garantia de aprender um castelhano 
sem sotaque ou sem características fonéticas 
próprias de outras regiões, estruturas 
gramaticais corretas e um vocabulário rico e 
correto.

Muito mais
         que turismo  

Muito mais que turismo 




