
Foi uma cidade de grande im-

portante durante a coloni-

zação romana. Sua decadên-

cia começa no período visigo-

do e acentua-se com a per-

manencia dos árabes na cida-

de. No seculo XVIII, Segovia 

colonizou um amplo territorio, 

desenvolveu uma poderosa 

industria de panificação e inú-

meros monumentos góticos 

foram construidos. O atrativo 

turístico mais importante da 

cidade é o aqueduto romano, 

com seus mais de 2 mil anos, 

conserva-se em perfeito esta-

do.  
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Inicio: 10:00      Final : 18:00      Almoço: 14:00  

 Aqueoduto 

 Catedral 

 Alcazar  

 Museo Gastronomico 

 Monasterios de las Carmelitas  

 Casa de La moneda 

Entradas:  

 Catedral—3 euros 

 Casa de la Moneda—4 euros 

 Alcazar—5 euros 

 Museo Gastronomico 3 euros 

 Transporte Madrid à Segovia : 9 euros 

 

 

  

 

o aqueduto,  é o monumento mais representati-

vo  da cidade, e foi considerada a obra civil 

mais importante da Espanha com seus 166 ar-

cos e 20400 blocos de pedras de granito  cons-

truido sem qualquer tipo de cimento. 

 

 

 

A catedral, construída no reinado de Carlos V, 

após a destruição da velha catedral românica, 

foi construida no  ponto mais alto da cidade e 

está dedicada Santa Maria.   
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Roteiro 

 

Considerações  

 Em Segovia, é possivel fazer um passeio 

pela cidade em BALÃO. Para realizar o 

passeio há que fazer reserva prévia. O 

preço por pessoa é de 150 euros. 

 Por estar fora de Madrid, é possivel que 

chegaremos no hotel por volta das 19 horas  

 Este é um roteiro sugerido podemos adaptá-lo 

ao gosto  do cliente 

 Alguns pontos turísticos , depedendo do dia da 

semana está fechado. Sendo assim., será 

impossivel visitar 

 Em Segóvia, a comida típica é o leitão assado. 

Por favor manifestar o interesse , pois os 

restaurantes especializados pedem reserva. 

 A dieta e transporte do GUIA é de 

responsabilidade de DESCUBRA MADRID. 
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