PARADOR DE

LEÓN

Parador de León Meio

Na sua fachada lavrada, no claustro, na igreja e no magnífico
cadeirado do coro trabalharam alguns dos arquitetos e
escultores mais prestigiosos do país e da vizinha França. As suas
grossas paredes encerram importantes episódios da nossa
história, albergaram capítulos da Ordem, confinamentos ilustres
como o de Quevedo, ou fases trágicas como a sua reconversão
em campo de concentração durante a Guerra Civil Espanhola.
Ao longo de séculos, os frades atenderam os maltratados
corpos dos peregrinos enquanto os cavaleiros da Ordem
reconquistavam o território de Espanha continental aos árabes,
com espada na mão, ao lombo dos seus corcéis. San Marcos,
então, constituía uma cidade em miniatura, com jardins, hortas,
armazéns, estábulos, adega, prisão e o seu próprio corpo de
clérigos, médicos e serventes.

Hotéis monumentais e históricos

Parador de León Quartos

Como chegar
O Parador encontra-se na Praça de San Marcos, ao lado da
ponte com o mesmo nome, seguindo a indicação assinalada
como Edifício Histórico Monumental San Marcos.

Informações
Morada
Pza. de San Marcos, 7
24001 León
León
Telefone
+34 987237300
Fax
+34 987233458
Email
leon@parador.es
Coordenadas
42.601.617, -5.582.026
Diretor
Alberto G. San Sebastián
Vázquez

Parador de León Meio

Services
facilities

and

A cozinha do Parador
Os espaços são perfeitos para almoços ou jantares de negócios
ou com amigos se o que pretende é saborear uma cozinha
cuidada num meio com muita personalidade. Entre os nossos
pratos, oferecemos os melhores sabores da comida tradicional
local regada com excelentes vinhos D.O. Bierzo e D.O. Tierra de
León.

Horários

Chefe
Agapito

Cristóbal

Cafetería

Núñez

11:00 - 00:30

Maître

Café da manhã

Oscar Quintana Lourido

De segunda a sexta-feira: 07:30 às

Menú

11:00 - Sábados, domingos e

36

feriados: 07:30 às 11:30

Menu para grupos

Almoço

A partir de 30

13:30 - 15:30

Jantar
20:30 - 23:30

Recomenda-se reservar através do número +34 987237300 ou online em parador.es

Apresentamos-lhe os nossos novos espaços gastronómicos

Sentidos consentidos
Os restaurantes Especia são os restaurantes clássicos da
Paradores, em que oferecemos uma ementa ao estilo
tradicional composta por entradas, carnes, peixes e
sobremesas

Grandes homenagens

Petiscos gastronómicos

Os restaurantes Tamizia são espaços multifuncionais criados
com base nas tendências atuais na gastronomia

A oferta dos restaurantes Marmitia baseia-se numa
inovadora ementa-menu composta por uma grande
variedade de pratos para que os nossos clientes possam
elaborar o seu próprio menu, composto por uma entrada, um
prato principal e uma sobremesa

Hotéis monumentais e históricos
Há lugares que se convertem em destinos de viagem pela história
que têm para descobrir: são castelos, palácios, antigos mosteiros...
que hoje o recebem com todas as comodidades que só a Paradores
sabe oferecer, mas sem perder essa essência que os converteu em
história.

Hotéis para desfrutar da costa ou da natureza
Feche os olhos e imagine-se num lugar longe dos ruídos do
quotidiano e das pressas constantes. É uma paisagem rodeada de
montanhas sempre verdes, um terraço com vista para o mar, um
mirador para observar o voo das aves sobre um lago. É algo que tem
ao alcance da sua mão, embora ainda não o tenha descoberto,
porque essa viagem está mais próxima do que pensa. Essa
escapadela para a natureza está na Paradores.

Hotéis urbanos em pleno centro da cidade
O luxo e a atenção da Paradores no ambiente urbano que procura. Os
hóteis Civia surgem com o objetivo de lhe oferecer um hotel em que
não sentirá que está de passagem. Os Civia são Paradores localizados
na cidade ou suas imediações mais próximas que pretende visitar e
em que encontrará tudo o que necessita, seja qual for o objetivo da
sua visita.

Por turnos

Informações e reservas

+34 91 374 25 00

