
DATES DE SORTIDA

INFORMACIÓ I RESERVES 
TFN 635.039.483 - 692.81.07.07

www.intermediatours.com - info@intermediatours.com

CIRCUITS

 Suplement habitació individual: 95 euros

NOTES:
* L’ordre de les visites podrà ser modifi cat sense afectar el seu contingut. 

* Qualsevol intolerància o al.lergia a algun aliment ha de ser comunicada a l’hora de realitzar la reserva. Un cop realitzada la 

reserva no es faran canvis en els menús.

Condicions generals a www.intermediatours.com

5 DIES · TOT INCLÒS

        PREU (persona)

DIA 1: ORIGEN - TOLEDO - MANZANARES
Sortida en autocar des del nostre lloc d’origen a primera hora del matí en direcció a Saragossa i Madrid. 
Dinar en ruta. A la tarda ens aproparem fi ns a Toledo per fer una passejada per aquesta històrica i monu-
mental ciutat, Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. Continuació del viatge fi ns arribar a Manzanares. 
Arribada a l’hotel i repartiment de les habitacions. Sopar i allotjament.

DIA 2: CONSUEGRA - ALCAZAR DE SAN JUAN - TOMELLOSO
Esmorzar i sortida en direcció a Consuegra, localitat toledana on trobem els icones que han fet famosa 
aquesta terra: els molins de vent, aquells que Miguel de Cervantes va inmortalitzar amb la seva obra El 
Quij ote de la Mancha. Aquest grup de molins, de singular bellesa, és el més ampli i millor conservat de tota 
la regió. Tindrem l’oportunitat d’entrar en un d’ells i veure la maquinaria interna que data del segle XVI i que 
permetia transformar el blat en farina. A continuació ens dirigirem fi ns a la població de Alcázar de San 
Juan, on realitzarem una visita amb guia local a aquesta històrica vil·la. Visitarem el casc antic amb el seu 
conjunt palacial, la Plaza de Espanya amb el monument a Don Quij ote i Sancho Panza, i acabarem amb una 
soprenent i divertida visita al Museo del Hidalgo: una visita interactiva a una antic “Caseron Manchego” del 
s.XVI on ens explicaran qui eren i com vivien aquests caballers. Tindrem l’oportunitat de vestir part de l’ar-
madura d’un “Hidalgo Manchego” i tambe alguns vestits tradicionals d’època. Dinar en restaurant. A la tarda 
ens dirigirem a Tomelloso, la major àrea de producció de vi de tota Europa. Allà visitarem unes bodegues on 
ens mostraran com és el seu procés de producció i ens oferiran una degustació de vins d’aquesta terra. Per 
acabar de passar la tarda ens dirigirem fi ns al centre de la població de Manzanares on tindrem l’oportunitat 
de passejar i conèixer el seu casc antic. Sopar i allotjament al nostre hotel.

DIA 3: P.N. TABLAS DE DAIMIEL -  P.N. CABAÑEROS EN 4X4
Esmorzar a l’hotel. Durant eldia d’avui visitarem dos dels 15 Parcs Nacionals que hi ha a Espanya: El Parc Na-
cional de Las Tablas de Daimiel i el Parc Nacional de Cabañeros. Las Tablas de Daimiel son uns aiguamolls 
pràcticament únics a Europa i últim representant de l’ecosistema denominat “tablas fl uviales”, temps enrera 
característics de les planes centrals de la Península Ibèrica. És un ecosistema complex que es produeix pels 
desbordaments dels rius Guadiana i Gigüela. Dinar en restaurant. A la tarda visitarem l’altre Parc Nacional 
que hi ha a la regió de Castella - La Manxa: El Parc Nacional de Cabañeros. Fou declarat parc nacional al 1995 
amb la intenció de protegir la millor zona de muntanya mediterrànea de la península. El parc es conegut 
com el “Serengueti Espanyol” per la riquesa de fauna que alberga. En els mesos de setembre i octubre es 
pot gaudir d’un dels aconteixements més importants de l’any a la natura: La Berrea del Cèrvol, el temps de 
la reproducció, quan s’exposen a les planuries de La Raña i lluiten amb altres sementals per intentar cubrir 
el major número de femelles posible. La visita al Parc Nacional de las Tablas de Daimiel i al Parc Nacional de 
Cabañeros la reatlizarem còmodament amb vehicles 4x4. Retorn a l’hotel, sopar i allotjament.

DIA 4: ALMAGRO - VILLANUEVA DE LOS INFANTES
Esmorzar a l’hotel. Sortida en direcció a Almagro. Visita amb guia local d’aquesta interessantíssima població 
on destaca El Corral de Comedias,  ’únic corral de comedies del segle XVII que es conserva a tota Europa i 
que 400 anys després encara roman en actiu. També visitarem la Plaça Major, el “Barrio Noble” i l’ ”Almacén 
de los Fúcares”, un destacable edifi ci renaixentista del segle XVI concebut com a magatzem. Dinar en res-
taurant. A la tarda visitarem Villanueva de los Infantes, ciutat natal de Alonso Quij ano, personatge principal 
a la novela Don Quij ote de la Mancha. Podrem gaudir de la seva arquitectura monumental, la Plaza Mayor 
amb els seus edifi cis del segle XVII, l’esglèsia de San Andrés, la Casa del Arco o l’Hospital de Santiago Retorn 
a l’hotel, sopar i allotjament.  

DIA 5: MANZANARES - TERUEL - PUNTS D’ORIGEN
Esmorzar a l’hotel, carreguem maletes i sortirem en direcció a Teruel. Arribada i temps lliure per visitar la 
famosa Plaza del Torico i l’arquitectura múdejar declarada Patrimoni de la Humanitat: La Catedral de Sta. 
Maria i las Torres de San Salvador i San Martín. Qui ho desitgi també podrà visitar els famosos “Amantes de 
Teruel” (entrada no inclosa). Dinar en restaurant. Tarda en ruta fi ns a arribar al nostre lloc d’origen. Fi del 
viatge i dels nostres serveis.

• Circuit en autocar “Gran Confort”.
• Guia Acompanyant de la nostra agència.
• Hotel 3* a la zona de Manzanares.
• Pensió completa des del dinar del primer dia fi ns al dinar de l’últim dia, 
amb aigua i vi. Café inclós a migdia.
• Visites amb guia local: Parc Nacional de las Tablas de Daimiel i Parc 
Nacional de Cabañeros amb vehicles 4x4, Almagro y Alcazar de San Juan.
• La resta de visites del programa es realitzaran amb el/la nostra guia.
• Assegurança de viatge i assegurança de cancel.lació de viatge (veure 

condicions).

         485 €     Setembre              28          

No inclou: Despesses privades i extres als hotels i restaurants, propines, cap altre servei 
no especifi cat en el programa.  

Inclou:

LA MANCHA I PARCS NACIONALSGRUPS
PROGRAMA

INCLOU VISITA ALS PARCS NACIONALS DE LAS TABLAS DE DAIMIEL I DE CABAÑEROS EN VEHICLES 4X4

PROMOCIONS GRUPS        
• 1 GRATUITAT  per cada 20 persones de 
pagament.

• DESCOMPTE DIRECTE: 3% / persona. 
Reservant des de la nostra web amb el 
cupó de descompte: 3LaMancha.N


