Duração: 3 noites / 4 dias
A principal obra da literatura espanhola, Don Quixote, tornou mundialmente famosos os campos e as cidades de Castilla La Mancha. Por esse
motivo, percorrer esta terra como o engenhoso cavalheiro fez é uma das melhores maneiras de descobrir essa comunidade, conhecendo as
vilas seculares, as estradas históricas e os espaços naturais que Miguel de Cervantes tão bem descreveu em seu famoso romance.

1º dia: Madrid, Toledo,
Consuegra
Total de142 km
Toledo, Patrimônio da Humanidade, conquistada pelos germânicos e invadida pelos
mulçumanos, a cidade se tornou importante centro cultural europeu em torno do séc. XII.
Considerada a Cidde das 3 Culturas.
Consuegra, com seus moinhos de vento perfeitamente preservados, juntamente com o resto
de sua herança monumental, como praças, igrejas e eremitérios, decoram suas ruas tranquilas
e fazem uma caminhada pela cidade, que inclui necessariamente a subida ao Cerro Calderico,
perfeitamente identificável de longe, coroado por seu castelo de origem medieval.
A pernoite em Consuegra é free, e aos pés dos “gigantes” do Cerro Calderico.

2º dia: El Toboso, Campo de
Criptania, Alcázar de San
Juan, Ossa de Montiel
Total de 171 km

Nos aprofundamos na Rua del Quijote, em locais
emblemáticos onde transcorreu a novela cervantina. O
local de pernoite, em Ossa de Montiel, nos brinda com
um entorno natural magnífico, como é o caso do
complexo lagunar Lagunas de Ruidera.
Pernoite free próximo ao restaurante La Perca Rosa., com
possibilidade de banhar-se em um embalse.

3º dia: Villanueva de los
Infantes, Castillo de
Montizón e Almagro
Total de 158km
Desde 1974 declarada Monumento Hist[orico-Artístico é o mais importante
conjunto representativo do barroco e do renascimento manchego. Capital de
Campo de Montiel, origem de Quijote e última morada de Quevedo.
Castelo de Montizón é uma fortificação da época romana, localizada
estratégicamente para controlar o caminho que ia de Cádiz a Tarraconense, uma
antiga província romana na Espanha, na atual região de Tarragona, e dali até
Roma.
Almagro, situada em Campo de Calatrava, comarca que junto com a região de
Olot e Cabo de Gata é uma das poucas regiões vulcânicas da penísula, com mais
de 250 vulcões e caldeiras.
Pernoite em Almagro free, em estacionamento próximo ao Centro Histórico.

4º dia: Argamasilla de
Alba, Aranjuez, Madrid
Total de 254km

Argamasilla de Alba, o famoso povoado que Cervantes não queria recordar em seu trabalho por excelência: Don Quijote de La
Mancha. Ali poderemos visitar a dependência que serviu de prisão a Miguel de Cervantes onde entre essas paredes deu início
a sua obra.
Em regresso a Madrid, damos uma parada para visitar Aranjuez, famosa em princípio pelo Concerto de Aranjuez, do maestro
Joaquím Rodrigo. Além disso é uma viagem para uma outra época mais romântica e mais tranquila com seu Real Sitio e
Palacio Real.

Roteiro curto de reconhecimento: 4 dias / 3 noites

Coordenadas

Total de km: 725km
Pernoites free.
Valor da locação do motothome em baixa temporada por modelos (4 diárias):
C2 = 416€
A1 = 500€
B1 = 520€
B2 = 520€

