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RUTA DEL QUIJOTE 

 LA MANCHA 

         BUS  6 DIES            

SORTIDA: 21/05/23          

PREU: 595€                        
Suplement individual: 115€               

Dipòsit: 100€                                    

Resta abans del 20/04/23                       

 

 

mailto:info@touristclub65.com


 

 

 

 

Dia 1: Origen – Ruidera 

Sortida a l'hora prevista direcció Ruidera, però abans 

farem una parada per esmorzar a Càrrec dels Srs. 

Clients, seguidament anirem direcció Ruidera fent les 

parades reglamentaries, arribada a Ruidera, dinar i 

distribució d’habitacions, visita fàbrica de essències 

aromàtiques i temps lliure fins l’hora de sopar i 

allotjament.  
 

Dia 2: Ruidera 

Sortida després d’esmorzar per fer una visita guiada e 

interpretada al parc natural de la Llacunes de Ruidera,  

el recorregut es fa bàsicament en bus i anirem fent 

parades per els llocs mes emblemàtics, tot seguit 

tornarem a dinar a l’hotel, a la tarda tornarem agafar 

el bus per fer una visita guiada a les Llacunes baixes, el 

castell i l’embassament de Peñarroya. Tot seguit sopar 

i allotjament a l’hotel de Ruidera. 

Dia 3: Ruidera – Almagro – Sant Carlos del Valle 

Esmorzar i sortida direcció Almagro a on tindrem una 

guia local que ens farà un recorregut amb entrada a 

tres llocs entre els que hi a el Corral de la Comèdies que 

es el teatre mes antic d’Espanya, tornarem a l’hotel a 

dinar i a la tarda anirem a visitar la petita població de 

Sant Carlos del Valle, visitarem la seva plaça Barroca 

l’església si es oberta i tindrem temps per prendre 

alguna cosa a la Hospedería Municipal amb el nostre 

guia. Finalment tornarem per sopar i allotjament a 

l’hotel. 

Dia 4: Ruidera – Campo de Criptana - Tomelloso 

Esmorzar i sortida amb la guia local per anar a Campo 

de Criptana, aquí visitarem el turó dels molins i 

entrarem a dos dels seus molins, el Molino Culebro que 

conserva la maquinaria original i el Molino Infante que 

en aquest moment hi el museu dedicat a l’actriu Sara 

Montiel, tot seguit tornarem a l’hotel a dinar, a la tarda 

anirem a Tomelloso una pintoresca població, farem 

una visita amb el nostre guia, aquí i trobem l’edifici mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

important La Posada de los Portales a on podrem veure 

un vídeo d’explicació de la població, temps lliure i 

tornada a l’hotel per a sopar i allotjament.  

 

Dia 5: Ruidera - Ciudad Real – Villanueva de los 

Infantes. 

Esmorzar i sortida per anar a  Ciudad real capital de la 

Manxa, a on una guia local ens farà un recorregut per 

el centre de la ciutat, tot seguit tindrem una estona 

lliure abans de tornar a l’hotel per dinar, a la tarda 

anirem a Villanueva del Campo,  anomenat el poble de 

les tres torres, amb un guia local farem un recorregut 

per la població, al acabar tornarem a l’hotel per sopar i 

allotjament.  

Dia 6: Ruidera – Sant Carles de la Ràpita -Origen   

Esmorzar a l'hotel i sortida direcció el Punt d’origen 

però abans farem una parada per dinar a Sant Carles de 

la Ràpita, tot seguit arribada al punt d’origen. Fi del 

viatge. 

 

 

                      

EL VIATGE INCLOU 

• BUS anada i tornada 

• Guia acompanyant des de el dia de sortida 

• 5 nits Hotel a Ruidera 

• Tots el àpats menys l’esmorzar del dia de sortida 

amb aigua i vi inclòs 

• Guies locals i entrades a: Fàbrica essències naturals, 

Corral de las comèdies, Molino Culebro, Molino 

Infante.  

• Assegurança de viatge i anul·lació  

   

                                                                        


