
No Norte de Espanha existe um território oculto entre altas montanhas e o mar….

Uma paisagem verde, virgem, um autêntico “Paraíso Natural”

Com umas aldeias e umas tradições que se mantêm há séculos

Uma região onde não se encontram  muitos dos tópicos de Espanha …

Porém onde poderá descobrir a Espanha mais autêntica

Com uma gastronomia que nem sequer pode imaginar

Um lugar que o receberá com os braços abertos e onde se sentirá feliz

ROTAS GASTRONÓMIC AS

A rota dos sabores do mar

A rota da Sidra

A rota dos queijos

Rotas guiadas relacionadas com a tradição e a gastronomia

Rota dos produtos de carnes e enchidos

Outros sabores e outras sensações

Rota dos trabalhos do campo

Rota do vinho das Astúrias

Rota da produção ecológica

E se o que lhe interessa é o turismo gastronómico apresentamos-lhe as 
nossas propostas para descobrir as Asturias, os seus produtos artesanais 
e a sua gastronomia....

um Paraíso Natural 
e gastronómico 

ASTURIAS,

no Norte

de Espanha

Plano de Competitividade Turística de Turismo Gastronómico das Astúrias

www.saboreandoasturias.org  

Consulta o catálogo de experiências, actividades turístico-gastronómicas, 
restaurantes e alojamentos na nossa página web

www.saboreandoasturias.org  

www.infoasturias.com
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INFORMAÇÃO PRÁTICA

Descubra todas as opções na nossa página web  

www.saboreandoasturias.org
E se o que procura é ofertas para uma escapada à 
sua medida sugerimos-lhe

www.escapateasturias.com

 A rota dos sabores do mar  
Visite um viveiro de mariscos, participe num worshop  de 
cozinha marinheira e tradicional, conheça a elaboração 
das conservas artesanais de peixe, descubra as ostras das 
Astúrias e prove o seu sabor a mar….

Onde: Gozón, Avilés, Castropol, Tapia de Casariego, Navia
Actividades desde 0€ a 22,60€
A não perder: 
As vilas piscatórias que enriquecem as tradições de 
pescadores: Llanes, Ribadesella, Lastres, Tazones, Candás, 
Luanco, Avilés, Cudillero, Puerto Vega, Luarca, Tapia, 
Castropol…

E ainda algumas visitas muito recomendáveis: 
Museu etnográfico “Juan Pérez Villamil” de Puerto de Vega
Aula do mar de CEPESMA (Luarca, Valdés)
Centro marítimo de Cabo Peñas (Cabo Peñas, Gozón)
Museu Marítimo das Astúrias (Luanco, Gozón)
Aquário de Gijón (Gijón)
Aula do mar (Llanes)

 Rota dos trabalhos do campo  
Contemple de perto os animais da quinta, participe dos 
vários trabalhos do campo e experimente produtos locais.

Onde: Tapia de Casariego, Coaña, Valdés, Grado, San Tirso 
de Abres, Villaviciosa, Carreño.
Actividades desde 2€ até 6€
A não perder: 
Visitar algumas das pequenas aldeias onde se mantém 
vivas as actividades tradicionais, ver de perto um autêntico  
espigueiro de madeira, falar com as pessoas do campo, 
ir a uma feira de gado, degustar os produtos locais num 
restaurante da marca “Mesas de Astúrias”…

E ainda, alguma visita cultural como: 
Museu etnográfico de Grandas de Salime (Grandas de 
Salime)
Ecomuseu de Somiedo (Somiedo)
Museu etnográfico do Oriente das Astúrias (Porrua, Llanes)
Museu etnográfico de Grado
Museu da aldeia das Astúrias (Gijón)

 Rotas guiadas relacionadas com a tradição e a 
gastronomia 
Deixe-se acompanhar por um guia experiente que 
lhe mostrará recantos e tradições locais, incluindo a 
degustação de alguns produtos tradicionais. 

Onde: Laviana, Onís, Cabrales, Oviedo, Cudillero, Llanes.
Actividades desde 4€ a 108€
A não perder: 
O percurso pelas vilas piscatórias como Llanes ou 
Cudillero, o passeio urbano de Oviedo com surpresas 
gastronómicas, a viagem à novela “La aldea perdida”, a 
visita ao mundo das abelhas, a rota do queijo e a sidra, 
a rota de Pepín ou os percursos pelos rebanhos dos 
pastores. 

 A rota da Sidra   
Descubra os segredos da sidra natural e espumosa, 
experimente a sidra de tonel e de “escanciar” (modo 
peculiar de verter a sidra no copo), deguste a 
variedade de pratos locais acompanhados de sidra.

Onde: Gijón, Villaviciosa, Nava, Llanera, Parres, Llanes. 
Actividades desde 2€ a 50€ 
A não perder: 
Os campos de maçãs, as visitas aos lagares, o 
ambiente das sidrerias, partilhar a sidra com a gente 
da terra….

E ainda, alguma visita cultural como: 
Museu da Sidra das Astúrias (Nava)
Museu da aldeia das Astúrias (Gijón)

 A rota dos queijos   
Visite as queijarias artesanais das Astúrias e descubra 
os segredos e a elaboração de mais de 40 variedades 
de queijo, aproxime-se dos animais das quintas e 
saboreie os diferentes tipos de queijos.

Onde: Pravia, Grado, Salas, Cabrales, Caso, Cangas de 
Onís, Onís, Nava, Siero, Llanes, Amieva.
Actividades desde 0€ até 5€
A não perder: 
A paisagem de montanha salpicada de cabanas onde 
pastam os animais em liberdade, falar com um pastor, 
degustar uma tábua de queijos…

E ainda, alguma visita cultural como: 
Museu da leiteria (Morcín)
Cova-exposição do queijo de Cabrales (Arenas de 
Cabrales, Cabrales)
Centro de Interpretação de Gamonéu (Onís)

 Outros sabores e outras sensações 
Entre no mundo das abelhas, experimente o delicioso 
mel das Astúrias, deixe-se seduzir pelo aroma do café 
recentemente torrado ou encontre nas estrelas a razão 
dos fenómenos naturais que regem a agricultura e os 
processos produtivos…

Onde: Tineo, Valdés. 
Actividades desde 0€ a 6€
A não perder: 
A visita a uma colmeia tradicional, o cheiro de café torrado 
e contemplar as estrelas num céu totalmente limpo e sem 
poluição. 

E ainda, alguma visita cultural como: 
Museu da apicultura de Boal
Aula do mel dos Picos de Europa (Alles, Peñamellera Alta)

 Rota do vinho das Astúrias 
Conheça a incrível paisagem das videiras de alta montanha 
e descubra a elaboração e o sabor de um vinho ancestral 
muito particular. 

Onde: Cangas del Narcea, Degaña.
Actividades desde 0€ até 5€
A não perder: 
Um passeio entre os vinhedos de alta montanha, um 
percurso pelos profundos vales e bosques, partilhar uma 
taça de vinho com a gente da terra…

E ainda alguma visita cultural como: 
Museu do vinho (Santiso, Cangas del Narcea)
Museu do vinho (Pesoz)

 Rota da produção ecológica 
Visite pequenas explorações agrícolas onde a produção 
rege-se pela filosofia da produção ecológica e descubra 
os produtos mais saudáveis.

Onde: Mieres, Villaviciosa, Santa Eulalia de Oscos, 
Taramundi, Tapia de Casariego.
Actividades desde 3€ a 24€
A não perder: 
A imagem do gado pastando em liberdade, as espécies 
autóctonas de animais domésticos, as pequenas hortas 
de tradição familiar, o sabor dos produtos bio. 

E ainda, alguma visita cultural como: 
Ecomuseu de Asturcón

 Rota dos produtos de carnes e enchidos 
Descubra a elaboração de enchidos locais elaborados 
com excelentes carnes e curados em fumeiros, que lhes 
proporciona o peculiar sabor que poderá degustar.

Onde: Tineo, Bimenes, Salas. 
Actividades desde 0€ a 3€
A não perder: 
Saborear uma autêntica feijoada com enchidos locais ou 
uns chouriços “à sidra”.

Restaurantes: 
E na hora das refeições  pode escolher entre as populares “sidre-
rias” (restaurantes onde se serve sidra natural, acompanhada de 
pratos locais), selecionar um dos prestigiosos restaurantes com 
a marca “Mesas de Astúrias” ou um dos  distinguidos com Estrela 
Michelin. 

Alojamento: 
Selecione um alojamento à sua medida tanto se procura hotéis 
urbanos ou alojamentos rurais, localizados no litoral ou no inte-
rior, luxuosos ou familiares e acolhedores, com Spa, com cam-
po de Golfe, com piscina, com actividades de natureza ou com 
trabalhos tradicionais,… Procure  a marca de qualidade regional 
como “Casonas Asturianas” ou “Aldeas, calidad rural asturiana” e 
terá a garantia de estabelecimentos com personalidade, excelen-
tes instalações e uma atenção personalizada.

Mesas das Astúrias, excelência gastronómica: 
O Principado das Astúrias conta com uma marca própria para 
restaurantes que aprova o compromisso dos estabelecimentos 
aderidos com uma oferta de qualidade baseada no excelente 
produto local, instalações bem cuidadas, profissionalismo no 
serviço e uns pratos baseados na tradição ou inovação. 


