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ITINERARI DEL VIATGE
Una escapada divertida, gastronòmica, submergida en la cultura de
la Manxa i a través dels ulls de Cervantes.
Divendres 28

Origen / Lagunas de Ruidera / Argamasilla de Alba (Casa de Medrano).
Eixida des del lloc concertat a l’hora acordada amb destinació a les
Lagunas de Ruidera. Arribada i visita per esta idíl·lica zona,
espai natural protegit i un dels grans aiguamolls importants de
Castella-la Manxa.
A continuació, dinar on degustarem alguna de les delícies
manxegues en un restaurant situat just a la riba d’una de les
llacunes.
Després del menjar, continuarem el nostre camí cap a Argamasilla
d'Alba per a visitar la famosa Cova de Medrano, on segons es diu,
Miguel de Cervantes va poder començar a escriure el Quixot. A l'hora
acordada, ens traslladarem a Alcázar de Sant Joan, on es troba el
nostre hotel de 4*. Sopar i allotjament a l'hotel.

Dissabte 29

Alcázar de San Juan / Tablas de Daimiel / Almagro. Desdejuni
a l’hotel i eixida cap al parc nacional de Las Tablasde Daimiel
per a disfrutar d’este paratge incomparable. El parc nacional es troba
situat als termes de Daimiel i Villarrubia de losOjos, a la província de
Ciudad Real, a la comunitat autònoma de Castella-la Manxa. A més
és ZEPA i part de la Reserva de la Biosfera la Manxa Humida.
Després de la visita, posarem rumb a Almagro. Menjar enrestaurant
local. Almagro és la capital històrica del Camp de Calatrava i de
l'extinta província de La Manxa. Ací podrem visitar la seua bonica
Plaza *Mayor i el famós Corral de Comèdies, que és l'únic que s'ha
conservat intacte i en actiu des de principis del segle XVII fins als
nostres dies. A l'hora convinguda, tornarem a l'hotel, on podrem
degustar un meravellós sopar quixotesc, basada en la degustació de
diversos dels *manjares típics de la zona apareguts en la novel·la.
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Alcázar de San Juan / Campo de Criptana Desdejuni
a l’hotel i visita a la col·legiata d’Alcázar de San Juan, el temple
catòlic més antic d’esta localitat, on es diu que van batejar
l’escriptor Miguel de Cervantes.

Després de la visita, temps lliure en Alcázar de Sant Joan fins a
l'hora del menjar, on degustarem el famós guisat de les "Las Bodas
de Camacho", amb els plats típics de la zona manxega cuinats de
forma casolana i tradicional. Després del menjar, eixida per a visitar
Camp de Criptana. Aquest poble gaudeix de la imatge més famosa
de La Manxa gràcies als molins de vent centenaris situats en el turó
que domina el veïnat, contra els quals va lluitar El Quixot en un dels
passatges més famosos de la novel·la. Dels deu molins de Criptana,
tres conserven els seus mecanismes originals del segle XVI:
*Burleta, *Infanto i Sardiner. Aquests són els molins que El Quixot va
confondre amb gegants en Camp de *Criptana. Després de lavisita,
tornarem cap al lloc d'origen.

PREUS
Preu per persona: 295 €

El preu inclou:
· 2 nits a Hotel Intur Alcázar, o similar.
· Pensió completa durant tot el viatge, incloent-hi aigua i vi en
totes les menjades: Dinar del guisat típic de “Las bodas de
Camacho”, 2 dinars en restaurants locals i 2 sopars especials.
· Visita guiada per Alcázar de San Juan i Almagro.
· Visita a Las Tablas de Daimiel i Lagunas de Ruidera.
· Guia acompanyant de la nostra organització durant tot el
recorregut.
· Transport en autocar de categoria superior durant tot el
recorregut.
· Assegurança de viatge Covid.

El preu no inclou:
· Extres personals.
· Assegurança de cancel·lació: 15 €
· Qualsevol altre servici no especificat en l’apartat “El preu
inclou”.
Amb la garantia:

Informa-te’n i reserva ara telefonant a
Consultia Travel: 960 45 45 76
Consulta més experiències en
mundoconsum.consum.es
Dates del viatge subjectes a un nombre mínim de places.
En cas que no es cobreixin, es reemborsarà l’import del viatge..
“L'ordre de les activitats a realitzar podrà variar si l'organització així ho considera.”
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