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Uma terra milenar a
90 minutos de Lisboa
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SARAGOÇA E LISBOA, A APENAS 90 MINUTOS! É O MOMENTO PERFEITO PARA
ESCAPAR PARA CONHECER UMA DAS COMUNIDADES ESPANHOLAS COM MAIS
ENCANTO, COM UMA DIVERSIDADE DE PAISAGENS ÚNICA, UMA CULTURA EXTRAORDINÁRIA E UMA GASTRONOMIA FANTÁSTICA! QUER CONHECER-NOS UM
POUCO MAIS? ARAGÃO É UMA DAS 17 COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESPANHOLAS
E É FORMADA POR TRÊS PROVÍNCIAS: HUESCA, SARAGOÇA E TERUEL.

Uma nova experiência
a 90 minutos de Lisboa

Aragão
surpreender-te-á

Se algo caracteriza Aragão é a sua situação estratégica e ser terra de passagem e de mistura de culturas. Os Pirenéus não são fronteira, mas sim via
de comunicação com a Europa. As serras ibéricas
que atravessam Aragão ligam o interior castelhano
à costa mediterrânea. E no centro, o rio Ebro cruza
a Comunidade de oeste a este. Desta maneira, não
é estranho que as diferentes civilizações deixassem
pegadas aqui: iberos, romanos, visigodos, muçulmanos, judeus, cristãos, etc… E o resultado de todas
estas culturas traduz-se, hoje em dia, num povo orgulhoso da sua individualidade e das suas tradições.

As características físicas do território também oferecem paisagens bem diferentes: da alta montanha
de neves perpétuas ao deserto estepário; das planícies ricas em colheiras aos bosques escarpados;
dos rochedos de clima extremo aos vales largos. O
amplo território, de quase 48.000 km2, conta com
1.300.000 habitantes e uma situação geográﬁca
privilegiada equidistante das principais cidades espanholas com boas comunicações.

HUESCA

/H Huesca capital
/Z Zaragoza capital
/T Teruel capital

Se vir estes outros ícones, estará a ver
uma das três capitais de Aragão.

Saragoça
LISBOA

Madrid

Barcelona

TERUEL

1/ Pistas de esqui de Astún (Huesca)
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TRÊS CIDADES CHEIAS DE VIDA
/Z

NA VOSSA VIAGEM DESDE LISBOA, ATERRARÃO NA MARAVILHOSA CIDADE DE
SARAGOÇA, QUE É A CAPITAL DE ARAGÃO. UMA CIDADE ONDE NÃO HÁ TEMPO
PARA O ABORRECIMENTO, POIS HÁ SEMPRE PARA FAZER.

/H

HUESCA

SARAGOÇA

TERUEL

/T

/Z
/Z

Mas entre as diferentes e variadas opções para sentir os encantos desta cidade, há alguns monumentos
imprescindíveis que devem visitar; como por exemplo, a Basílica do Pilar, um dos centros de peregrinação mais importantes do orbe católico, a majestosa
Aljafería, uma das obras mais importantes da arquitetura Hispano-muçulmana do século XI ou fazendo
um percurso pela Rota Cesar Augusta para mergulhar na antiga cultura romana da cidade. Percam-se
pelas ruas do centro histórico em busca de uma excelente representação de arte mudéjar, tão própria
e abundante na nossa terra e declarada Património
Mundial pela Unesco, ou passeiem pelas tranquilas
ribeiras da zona Expo.
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Rematarão os vossos dias desfrutando dos museus,
conhecendo a obra de Goya, os parques da cidade
ou desfrutando das atividades culturais oferecidas.
Evidentemente, se gostam de ir às compras, temos
várias zonas para o fazer.
Após a rota cultural, nada como perderem-se entre
as ruas mais emblemáticas para comer umas tapas
antes de se sentarem a desfrutar da gastronomia
aragonesa em qualquer um dos restaurantes da cidade. Em Aragão, a gastronomia é um dos nossos
pratos fortes e temos a certeza que os nossos pratos
vos surpreenderão.
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Saragoça
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Huesca

BEM-VINDOS À TERRA DOS PIRENÉUS. A SUA CAPITAL É A PORTA DE
ENTRADA PARA UMA TERRA FEITA DE MONTANHAS, BARRANCOS,
CUMES E VALES; SALPICADA DE
PITORESCAS POVOAÇÕES E CHEIA
DE RECANTOS PARA DESFRUTAR
EM PLENA NATUREZA.

Para conhecer Huesca, nada como começar pela catedral, ediﬁcada sobre a antiga mesquita muçulmana
em estilo gótico e, à sua frente, ergue-se a Câmara
Municipal da cidade.
Não perca no seu centro histórico o conjunto que
formam a igreja e o claustro de São Pedro o Velho
pois constitui um dos exemplos mais importantes do
românico aragonês. Não podem ir embora de Huesca sem passear pelo parque central de Miguel Servet,
percorrer a rua do Coso, onde está situado o Casino
modernista, chegar à muralha muçulmana para, por
ﬁm, repor forças nas suas zonas de tapas ou saborear
a sua famosa confeitaria.
Huesca é uma cidade dinâmica e muito cómoda, não
percam!

Teruel

A SUL DE ARAGÃO, ENCONTRARÃO
A MAGIA DE TERUEL, AS SUAS POVOAÇÕES E AS SUAS TRADIÇÕES.
RODEADAS DE SERRAS E BARRANCOS, ENCONTRARÃO INÚMERAS
OPÇÕES PARA DESFRUTAR DA NATUREZA DESTA TRANQUILA PROVÍNCIA.

1/ Igreja de São Miguel de Foces em Ibieca (Huesca)
2/ Castelo de Loarre (Loarre, Huesca)
3/ Pistas de esqui de Cerler (Huesca)

Teruel é a cidade do amor, a visita ao Mausoléu dos
Amantes de Teruel aproximá-lo-á para conhecer a sua
lenda. Também conhecida como Dinópolis, parque temático dos dinossauros e o maravilhoso mundo jurássico.
Além disso, os seus monumentos mudéjares foram declarados Património Mundial pela UNESCO desde 1986.
Não percam as torres do Salvador, São Martinho e São
Pedro e, na catedral, a torre, o zimbório e o telhado de
madeira, tão ricamente decorado. A Escadaria do Paseo
del Óvalo é um dos monumentos mais emblemáticos de
Teruel. Foi construída para comunicar o centro histórico da cidade à estação ferroviária. Imagem resumida de
Teruel para o viajante que chegava à cidade, constitui,
atualmente, a obra-chave do neo-mudéjar turolense. Alguns troços de muralha, portais e torreões, assim como
inúmeros edíﬁcos modernistas, rematam a formação do
centro medieval da cidade.
A gastronomia de Teruel é tradicional e, entre os seus
produtos estrela, não deixem de provar o Ternasco de
Aragão ou o Presunto de Teruel, ambos com Denominação de Origem.
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MAIS INFORMAÇÕES EM:
www.turismodearagon.com
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MIL PAISAGENS PARA DESCOBRIR
ESPAÇOS QUASE VIRGENS, RECANTOS SOLITÁRIOS, ENCANTADORES
E INSPIRADORES E UMA GRANDE
VARIEDADE DE ECOSSISTEMAS QUE
FAVORECEM A EXISTÊNCIA DE PAISAGENS TÃO BONITOS.

1/ Ibón da Basa de la Mora (Plano-Huesca)
2/ Ibón de Piedraﬁta (Huesca)
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Se forem amantes da natureza, damos-vos os parabéns, Aragão é a vossa terra. Desde altas montanhas
até sinuosos vales, passando por serras agrestes e
extensas estepes. Em cada uma destas zonas, reconhecerá como parte integrante de um mundo palpitante. Aragão é natureza selvagem e isto torna-a
numa terra privilegiada quanto a espaços naturais.
Aragão tem uma amplíssima rede de trilhos que se
traduz em mais de 20.000 km de trilhos sinalizados,
repartidos em 600 rotas de todos os níveis de diﬁculdade, distância e desnível e que percorrem toda
a comunidade. As opções são muitas e variadas:
desde os trilhos de Grande Percurso (alguns deles
emblemáticos a nível internacional) aos familiares
Trilhos Locais, passando pelos mais abundantes trilhos de Pequeno Percurso e por muitos outros com
diversas denominações.
No vosso percurso de natureza por Aragão, desfrutarão de zonas com muito encanto aptas para todos
os gostos.

dido; o pré-pirenéu conta também com a Serra de
Guara, com um sem-ﬁm de barrancos e desﬁladeiros preparados para praticar canoagem, rafting ou
muitas outras atividades. A Sul de Aragão, longe dos
altos cumes e picos, podemos desfrutar de uma natureza quase mediterrânea, como no Matarraña ou
no Maestrazgo, ou perder-nos entre os pinares de
Rodeno na Serra de Albarracín. Dentro da província
de Saragoça, também podemos desfrutar de maravilhosos locais naturais como a Serra do Moncayo
ou o Mosteiro de Piedra, uma opção perfeita para
um passeio tranquilo salpicado de cascatas lúdicas
e paisagens fascinantes.
Aragão tem uma extensa Rede 19 Espaços Naturais
Protegidos, incluindo o Parque Nacional, parques
naturais, reservas naturais, monumentos naturais e
paisagens, todos eles protegidos com a sua declaração oﬁcial.
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Na província de Huesca, pode-se desfrutar do paraíso natural que os Pirenéus oferecem, com especial
menção ao Parque Nacional de Ordesa e Monteper-
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HUESCA

/13

1/ Parque Nacional de Ordesa e Monte Perdido
2/ Parque Natural dos Vales Ocidentais

/2
/1
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Huesca

3/ Parque Natural de Posets Maladeta
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4/ Parque Natural da Serra e Desﬁladeiros de Guara

Saragoça

5/ Paisagem Protegida das Fozes de Fago e Biniés
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6/ Paisagem Protegida de San Juan de la Peña e Monte Oroel
7/ Monumento Natural dos Glaciares Pirenaicos
8/ Monumento Natural dos Mallos de Riglos, Agüero e Peña Rueba

ZARAGOZA
9/ Parque Natural do Moncayo
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10/ Reserva Natural dos Sotos e Galachos do Ebro

/15
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11/ Reserva Natural das Saladas de Chiprana
12/ Reserva Natural da Lagoa de Gallocanta
13/ Paisagem Protegida da Serra de Santo Domingo

TERUEL
14/ Paisagem Protegida dos Pinares de Ródeno
15/ Monumento Natural das Grutas de Cristal de Molinos
16/ Monumento Natural de Ponte de Fonseca
MAIS INFORMAÇÕES EM:
www.senderosturisticos.turismodearagon.com
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17/ Monumento Natural dos Órganos de Montoro
18/ Monumento Natural do Nascimento do Rio Pitarque

Teruel
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Comece a
explorar!
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O PARAÍSO DA NEVE
SE SÃO AMANTES DO DESPORTO E DA NATUREZA, DAMOS-VOS OS PARABÉNS. A MENOS DE DUAS HORAS DE VOO, ENCONTRARÃO AS PAISAGENS
PERFEITAS PARA DESFRUTAR DE UM BRANCO INVERNO CHEIO DE VIDA.

1/

Gostam de desportos de inverno? Venha, temos
muito para lhe oferecer! Aragão é o paraíso da neve!
Desde os Pirenéus até às serras turolenses, Aragão
oferece-lhe um vasto leque de espaços nos quais poderá fundir-se com a neve enquanto pratica desporto em plena natureza. Dispomos de seis estações de
esqui alpino e oito espaços nórdicos com centenas
de possibilidades para a diversão e com uma inigualável oferta hoteleira e gastronómica.
As sete estações de esqui alpino aragonesas somam
quase 400 km esquiáveis. No Pireneu aragonês, encontrará cinco delas: Astún e Candanchú, no vale
do Aragão, Formigal e Panticosa, no vale de Tena,
e Cerler, no vale de Benasque. As serras turolenses
/8

albergam os centros invernais de Javalambre e Valdelinares. Calce os esquis e sinta a velocidade descendendo pelas ladeiras cheias de neve!
Nos nossos espaços nórdicos, poderá praticar atividades como esqui de fundo, raquetas ou cross country rodeado de um meio natural de sonho. Sete deles
estão nos Pirenéus: Llanos del Hospital (Benasque),
Candanchú, Fanlo (vale de Vió), Pineta (Bielsa), Balneario de Panticosa, Oza-Gabardito (vale de Hecho),
Lizara (Aragüés del Puerto) e Linza (Ansó). Na Serra
de Albarracín (Teruel), encontrará o espaço nórdico
de La Muela de San Juan.

390

quilómetros
de pistas de esqui

2/

1/ Candanchú (Huesca)
2/ Formigal (Huesca)
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1/ Estação de Canfranc (Huesca)
2/ Vale de Tena (Huesca)
3/ Estação de esqui de Cerler (Huesca)
4/ Vale de Benasque (Huesca)

História
2/

Aventura

Família
3/
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Adrenalina

4/

Mushing
QUER SEJAM AMANTES DOS DESPORTOS MAIS RADICAIS OU PROCUREM UM RECANTO ONDE DESFRUTAR DE UM TEMPO EM FAMÍLIA, EM
ARAGÃO, ENCONTRARÃO TODAS AS OPÇÕES POSSÍVEIS PARA TORNAR
UMA ESCAPADA NA NEVE UMA RECORDAÇÃO INESQUECÍVEL.
MAIS INFORMAÇÕES EM:
www.espaciosnordicosdearagon.es
www.turismodearagon.com/aragon/nieve-en-aragon/
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PARA OS MAIS AVENTUREIROS
VIVA EXPERIÊNCIAS INTENSAS E IRREPETÍVEIS E DEIXE-SE SEDUZIR POR UM ARAGÃO ATIVO, ONDE LHE PROMETEMOS DEIXAR UMA PEGADA NO SEU CORAÇÃO.
ATREVA-SE!

Em Aragão, poderá realizar inúmeras atividades nos
espaços naturais, onde desfrutará das suas paisagens de uma maneira diferente. Desde os Pirenéus e
as serras pré-pirenaicas até à cordilheira ibérica, encontramos montanhas, vales, rios, cumes cheios de
neve, bosques, lagos, barrancos, gargantas, grutas,
deserto… que fazem de Aragão um cenário perfeito onde se pode praticar múltiplas modalidades de
desportos de turismo ativo em plena natureza.

lagos ou depósitos de águas tranquilas, paddle surf
ou caiaque. Se gosta de águas bravas, não pode perder a experiência de fazer rafting em Aragão e sentir a força dos trepidantes rápidos dos rios Ésera e
Gállego, aos pés dos imponentes Mallos de Riglos.
Também vários barrancos e gargantas para realizar
uma atividade de canoagem ou, se se inspirarem na
tranquilidade das águas e com os sons da natureza,
não há nada como um dia de pesca, seja em rios ou
no “Mar de Aragão”.

Entre os desportos estrela do inverno, não podem perder a experiência de Mushing na neve
e sentirem-se como um esquimó enquanto desfrutam da paisagem. Evidentemente,
tanto as estações de esqui alpino como os
espaços nórdicos de Aragão estão abertos
para viver dias muito emocionantes e ainda
têm outras opções como a escalada no gelo,
o esqui de travessia, as raquetas de neve ou a
mota da neve.
Nos desportos de turismo ativo por terra, há
imensas possibilidades, como por exemplo,
uma excursão em 4x4, bicicleta de montanha,
espeleologia, escalada, quads, trekking, sobrevivência, laser combat, paitball, vias ferratas, passeios a cavalo, arco e ﬂecha ou os
slides duplos mais longos da Europa… e muito
mais.

Entre os desportos que podem realizar na água,
destacam-se os passeios em canoas pelos nossos
Mallos de Riglos (Huesca)

Pântano de Lanuza (Huesca)

Rafting no Rio Gállego (Huesca)
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MUDÉJAR

ARAGÃO,
UMA TERRA MILENAR
MERGULHE NA NOSSA TERRA CHEIA DE HISTÓRIA E ARTE. CASTELOS, MOSTEIROS E
MUSEUS ABREM-SE DIANTE DE SI PARA LHE MOSTRAR O LADO MAIS HISTÓRICO DE
ARAGÃO E ENVOLVER-SE NA NOSSA CULTURA RICA.
MAIS INFORMAÇÕES EM:
www.turismodearagon.com

Mudéjar é a denominação que recebe a população muçulmana que
continuou a viver nas suas povoações e cidades após a conquista
cristã, mantendo a sua religião, os seus costumes e a sua cultura. Manifestação artística única, original, singular e insubstituível, fruto da
convivência de culturas num lugar geográﬁco concreto e que teve o
seu apogeu nos séculos XIII e XIV. Os artesãos mudéjares souberam
extrair belas criações à base de ladrilhos, gessarias, madeiras policromadas e cerâmicas envidraçadas.
Trata-se de um sistema construtivo próprio de tradição islâmica ao
serviço da arquitetura cristã dando como resultado 157 monumentos mudéjares de valor universal. Podemos encontrar mostras deste
maravilhoso estilo artístico e arquitetónico em Teruel, declarado
Património Mundial da Humanidade, assim como em Saragoça, Calatayud e muitas outras localidades em toda a província de Aragão.

2/
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ROMANICO
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A arte românica em Aragão está caracterizada pela presença de uma
arquitetura esplêndida e exótica. Edifícios erguidos entre os séculos XI e XII que fazem as delícias dos amantes desta arte pois, em
Aragão, encontramos inúmeras construções desta época, como por
exemplo, o conjunto monástico de San Juan de la Peña, na província
de Huesca, e a ruta das Igrejas do Serrablo que atravessa o Pirenéu
aragonês unindo natureza e história em perfeita harmonia.

FRANCISCO DE GOYA

4/

Francisco de Goya y Lucientes, um pintor e gravurista espanhol que
deixou a sua pegada em muitas paredes aragonesas. Graças a ele, o
nome de Fuendetodos é mundialmente conhecido. Uma visita à localidade zaragozana permitir-lhe-á conhecer a casa natal do artista,
o Museu da Gravura e a Sala Zuluaga.
Na capital aragonesa, poderá conhecer a obra deste genial pintor na
Basílica do Pilar, no Museu de Saragoça, no museu Goya e na Cartuja
de Aula Dei.

1/

TURISMO RELIGIOSO
Diferentes civilizações deixaram a sua pegada no nosso território, desde a pré-história; os iberos; os romanos, fundadores de cidades; os muçulmanos, que povoaram a península durante sete séculos; o inﬂuxo europeu do Caminho de Santiago; judeus e cristãos a conviverem em inúmeras povoações... Aragão é cultura. E o
resultado de tudo isto, além de um espetacular património monumental de todas as épocas e estilos, foi um
pouso cultural que conﬁgurou uma personalidade aberta e orgulhosa do seu rico acervo cultural.

1/ Mosteiro de San Juan de la Peña (Huesca)
2/ Catedral de São Salvador “La Seo” (Saragoça)
3/ Castelo de Loarre (Loarre, Huesca)
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4/ Gravura série “La Tauromaquia” Francisco de Goya
5/ Basílica de Nossa Senhora do Pilar (Saragoça)

5/
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Aragão é ainda território de peregrinação para quem vai em busca
de um turismo que tem como motivação o caminho da fé.
Entre as rotas mais importantes, encontramos o Caminho de Santiago que tem em Aragão a sua entrada mais antiga, o conhecido “caminho francês”. A Rota Mariana percorre diversos santuários em honra
da Virgem Maria, passando pela Basílica de Nossa Senhora do Pilar,
pelo Santuário de Torreciudad em Aragão ou Lourdes (já em França).
Aos pés da Serra do Moncayo, podemos visitar a catedral de Tarazona e, para ﬁnalizar, outra visita interessante é Daroca, onde houve o
milagre dos Sagrados Corporais, importante centro de peregrinação
do Cristianismo.
/15

POVOAÇÕES COM ENCANTO
PARA PASSEAR, DESFRUTAR, COMER BEM OU SIMPLESMENTE PARA SE PERDER UM
MOMENTO ENTRE AS SUAS RUAS ESTREITAS E PITORESCAS. ARAGÃO ESTÁ CHEIO
DE POVOAÇÕES PEQUENAS E ACOLHEDORAS CHEIAS DE TRADIÇÃO E VIDA.

As três províncias aragonesas são magníﬁcas para
preparar uma escapada de turismo rural. Não há
nada como perder-se numa das nossas povoações e
deixar-se levar pelo seu encanto, pelo seu ambiente,
pelas suas paisagens, pelas mostras de arquitetura
popular, pelos monumentos, pela gastronomia e
pela amabilidade dos aragoneses. Passear por estas
povoações é inspirador e ﬁcarão cativados pelos recantos tão bonitos de Aragão. Há muitas povoações
que parecem saídas de um conto e, na verdade, em
Aragão, contamos com 13 das povoações mais bonitas da España, 7 em Teruel, 4 em Huesca e 2 em
Saragoça.

2/

Estas povoações que gozam do distintivo são Albarracín, Cantavieja, Calaceite, Mirambel, Puertomingalvo, Rubielos de Mora e Valderrobres na província
de Teruel, Aínsa, Alquezar, Ansó e Roda de Isábena
na província de Huesca, e Anento e Sos del Rey Católico na província de Saragoça.
Mas vão por onde forem, garantimos-vos que há
muitas mais povoações merecedoras de tal distinção. Bonitas localidades com maravilhosos castelos,
torres defensivas, muralhas, cuidados centros históricos, arquitetura medieval, templos de diferentes
épocas… Incentivamos-vos a perderem-se neles e
desfrutar de cada recanto!

1/ Valderrobres (Teruel)
2/ Aínsa (Huesca)
3/ Sos del Rey Católico (Saragoça)

1/

3/

MAIS INFORMAÇÕES EM:
www.experiencias.turismodearagon.com
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Não pode perder!

ARAGÃO É FAMÍLIA
ARAGÃO ESTÁ CHEIO DE ATIVIDADES PARA
TODOS OS GOSTOS E TODAS AS IDADES!

5/
Paraíso das famílias! Se vem a Aragão em família, temos a certeza absoluta de que voltarão e que esta
terra é o paraíso para o turismo familiar pois temos muita oferta de lazer para todas as idades e todos
os gostos. Além de muitas opções na natureza, de turismo desportivo, monumentos, atividades guiadas,
etc… temos um top 15 dos lugares que não podem perder na vossa viagem em família por Aragão.

2/

Parque Nacional de Ordesa e Monte Perdido (Huesca)

1/

Dinópolis (Teruel)

13/
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1/ Lacuniacha, o Parque Faunístico dos Pirenéus (Huesca)
2/ Castelo de Loarre (Huesca)
3/ Pavilhão de Gelo (Huesca)
4/ Tirolina Vale de Tena (Huesca)
5/ Planetário de Aragão (Huesca)
6/ Mosteiro de Pedra (Saragoça)
7/ Aquário de Saragoça (Saragoça)
8/ Dock39 (Saragoça)
9/ A Quinta do Tio Carrascón (Saragoça)
10/ Parque de Atrações de Saragoça (Saragoça)
11/ Museu do Fogo e os Bombeiros de Saragoça (Saragoça)
12/ Museu Mineiro de Escucha (Teruel)
13/ Dinópolis (Teruel)
14/ Castelo de Peracense (Teruel)
15/ Museu da Magia (Teruel)
MAIS INFORMAÇÕES EM:
www.aragonenfamilia.es
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Vale de Bujaruelo (Huesca)

Palácio da Aljafería (Saragoça)
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QUER DESLIGAR?
SE PRECISAR DE DESLIGAR DA SUA ROTINA, EM ARAGÃO, OFERECEMOS-LHE OS
MELHORES INGREDIENTES PARA O FAZER. PROPOMOS-LHE MOMENTOS DE PAZ
E CALMA SIMPLESMENTE DEIXANDO-SE MIMAR POR UM MOMENTO E DESFRUTANDO DAS NOSSAS PROPOSTAS. NADA COMO DESLIGAR PARA VOLTAR A LIGAR-SE CONSIGO MESMO!

Slowdriving

A condução pelas estradas secundárias
de Aragão de carro, mota ou bicicleta torna-se um prazer no conceito do slowdriving. Descubra paisagens e povoações “on
road” sozinho ou com companhia. Uma
experiência para fazer à medida, parando
nos pontos que lhe chamarem a atenção.
Um projeto pioneiro em Espanha com o
qual descobrirá toda a riqueza turística,
paisagística e patrimonial da Comunidade. Mergulhe na cultura de Aragão, nas
suas gentes, na sua gastronomia e no seu
importante legado histórico. Faça-o devagar, sem pressas, só a estrada e você.
Perca-se pelos lugares mais recônditos e
viva-os “à medida que vai”.
Mais de 3.000 km de ﬁlosoﬁa slowdrinving esperam por si!

Parque Natural do Moncayo (Saragoça)

Gastronomia
Há uma forma de se aproximar da cultura de um território que entra pelos sentidos. Em Aragão, descobrirá a sabedoria dos pratos tradicionais, mas também a imaginação dos novos cozinheiros. E o melhor
para os conhecer é prová-los, porque têm o melhor
desta terra.
Há uma série de produtos que alcançam em Aragão
a sua máxima expressão. Recomendamos-lhe familiarizar-se com eles e, se tiver oportunidade, deguste-os!
A borragem, a nossa verdura mais delicada, saborosa, nutritiva e saudável da horta do vale do Ebro. Se
gostam de queijo, têm que saber que os queijos aragoneses são uma autêntica delícia. Com uma soleira

MAIS INFORMAÇÕES EM:
w w w. s l o w d r i v i n g a r a g o n . c o m
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elogiada desde antigamente, são apreciados atualmente como um dos alimentos mais requintados do
nosso artesanato culinário. Curados ou frescos, em
Aragão, as mais de 35 queijarias fabricam cerca de
130 variedades.
Temos produtos com Denominação de Origem
como o Óleo do Baixo Aragão, o Óleo da Serra do
Moncayo, a Cebola de Fuentes de Ebro, o Presunto
de Teruel, o Pêssego de Calanda ou o Ternasco de
Aragão. E, se quiser desfrutar de um jantar de alto
standing, pode ir a qualquer um dos cinco restaurantes com estrelas Michelin que temos em Aragão,
dois em Saragoça, dois em Huesca e mais um em Teruel.

MAIS INFORMAÇÕES EM:
www.gastronomia-aragonesa.com

/21

Enoturismo

Se gosta de vinho, está na terra perfeita para desfrutar do Enoturismo. É uma experiência única para
descobrir, gole a gole, os segredos deste mundo lúdico. Aragão é uma rica zona vitivinícola, com uma
grande diversidade de matizes, onde os anos de tradição e conhecimento tornaram possível crescer e
transformar os nossos vinhos em líderes das novas
tendências. Descobrirá paragens exclusivas, desfrutará de uma gastronomia cuidada e alojamentos singulares, recriar-se-á nas joias culturais...

MÁS INFORMACIÓN EN:
www.enoturismodearagon.com

E tudo acompanhado de quem torna possível ter
tudo pronto para se deleitar.
Enoturismo de Aragão é falar de rotas certiﬁcadas
pela ACEVIN em Espanha. Temos quatro rotas pelas
quais devem descobrir as Rotas do Vinho de Somontano, na província de Huesca e nas de Calatayud, La
Garnacha e Campo de Cariñena na província de Saragoça. Vão-se surpreender com os seus diferentes
sabores e aromas!

Balneários
Águas termais que emergem das profundidades da
terra para lhe oferecer saúde e bem-estar. Venha
a qualquer um dos doze balneários distribuídos ao
longo da geograﬁa aragonesa: três nos Pirenéus,
seis nas serras ibéricas e três em terras turolenses.
Ative os seus sentidos e venha viver os Balneários
de Aragão.
Os balneários do Pireneu aragonês unem às suas
virtudes naturais a impressionante paisagem de
bosques imensos e cumes altos. Complementam-se
na perfeição, os efeitos das águas com o repouso e
os desportos de montanha. Panticosa Resort, Vilas
del Turbón e Baños de Benasque são os três espaços termais que encontrará nos vales pirenaicos de
Aragão.

Termas Pallarés em Alhama de Aragón (Saragoça)

Tanto nas paisagens das serras ibéricas como na
zona de Calatayud, a água e a rocha são as protagonistas da paisagem das serras ibéricas, que se
combinam criando caprichosas esculturas, vales
e barrancos, que alegram a vista e são excelentes
paragens para o repouso. Na localidade de Jaraba,
encontram-se os balneários de Sicilia, Serón e La
Virgen; em Alhama de Aragón, os balneários das
Termas Pallarés e Alhama, e por último, o Balneário
Paracuellos de Jiloca na localidade que lhe dá nome.
Os balneários de Teruel combinam tradição e modernidade. O Balneário de Manzanera abriu as suas
portas em 1935, enquanto os espaços termais de
Ariño e Baños de Segura abriram recentemente e
têm um design moderno.
MÁS INFORMACIÓN EN:
www.turismodearagon.com
www.turismodearagon.com/aragon/balnearios-de-aragon/

Balneário de Sicília (Saragoça)

Cariñéna (Saragoça)
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Alhama de Aragón (Saragoça)
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