


NOSSOS OBJETIVOS:

• Levar o conhecimento da Cultura e Tradição Cigana.

• Oferecer cursos e atendimentos que proporcione a busca 
do conhecimento e autoconhecimento individual e em grupo.

• Nossa meta é atender a necessidade da busca do ser para o 
seu crescimento. Sejam bem-vindos!

FACILITADORA:

Shuvani - Tsara Gitana Carmem Romani Sunacai
Oraculista, escritora, numeróloga e orientadora metafísica.

“É uma honra compartilhar meus conhecimentos para que 
você encontre seu caminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora
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AS OITO CIDADES DE ANDALUZIA

A Andaluzia, que tem como capital Sevilha, se localiza na parte sudoeste da Espanha, 
fazendo fronteira com Portugal, Gibraltar, Estremadura, Castela-Mancha e Múrcia. No 
litoral, é banhada tanto pelo Oceano Atlântico quanto pelo Mar Mediterrâneo. É conside-
rada uma das regiões mais lindas da Espanha.

O nome Andaluzia vem de como os muçulmanos chamavam a região por volta do sé-
culo VIII. É possível notar a presença e influência moura e árabe por toda a região, onde se 
encontram construções, castelos e lugares históricos com os mesmos traços encontrados 
em Marrocos. 

Mesquitas e palácios povoam a região a cada poucos quilômetros um do outro, e nas 
principais cidades é possível observar a mescla de culturas entre moura, árabe, católica, 
barroca e gótica. 

A Andaluzia é uma das regiões mais incríveis da Espanha, 
com praias de tirar o folego e montanhas incríveis. 
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1 - SEVILHA

A principal cidade da Andaluzia é Sevilha, sua capital. Com o rio Guadalquivir, úni-
co rio navegável por navios em toda a Espanha, muita da história começou nesta cidade. 
Muitos dizem que a cidade berço do flamengo representa a Espanha como um todo, com 
suas tradições e características.

REAL ALCAZAR:  Nominado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, o Real Al-
cazar são os palácios mais antigos da Europa. A mistura dos estilos árabe, gótico, renas-
centista é incrível.

A Catedral de Sevilha, maior no estilo gótico em todo o mundo, é um dos principais 
pontos turísticos da cidade. A torre, anexada pela igreja católica, com mais de 100 metros, 
é Patrimônio Mundial pela UNESCO.

FLAMENCO: Sevilha é o berço do flamenco, dança tradicional dessa região. Não se 
pode ir a Sevilha sem assistir a um espetáculo em um tablao (nome das casas onde os 
shows acontecem).

PLAZA DE ESPAÑA: Nesta praça principal se encontra construções mirabolantes e 
impressionantes, sendo cruzada por um canal que se pode navegar de canoas.

CIDADES PRÓXIMAS A SEVILLA:
Carmona - Cidade com uma zona arqueológica onde se encontra uma necrópole ro-

mana; Osuna - Onde se gravaram alguns episódios de Game of Thrones; Lebrija - Fron-
teira com Cádiz.
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2. CÁDIZ
A história de Cádiz é ligada com sua posição militar e comercial estratégica. A partir 

de Cádiz saiu Aníbal, para conquistar a Itália, e Julio César concedeu o título de civitas 
federata do Senado romano. Seu auge foi durante o Império romano, contando com anfi-
teatros e aquedutos.

ALGUNS DOS PONTOS TURÍSTICOS:

A PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS: Onde aconteciam as trocas de produtos india-
nos, pode-se encontrar diversos cafés e restaurantes.

O TEATRO ROMANO: Descoberto sem querer, enterrado, em 1980.

CATEDRAL DE CÁDIZ:

Levou um século para ser construída, misturando do barroco ao neoclássico.

FAROL DE TRAFALGAR: Onde aconteceu a batalha naval chamada de Batalha de 
Trafalgar, em 1805. Uma das mais importantes do século XIX, França e Espanha contra 
Inglaterra.
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3. MÁLAGA
O território de Málaga foi habitado desde os tempos remotos, como pode-se confirmar 

pela pinturas rupestres encontradas. 

Além disso, foi primeiro colonizada pelos fenícios e gregos,  utilizada como ponto de 
comércio com outras áreas do Mediterrâneo. Seu litoral é conhecido como Costa do Sol, 
possuindo centenas de praias paradisíacas.

MÁLAGA POSSUI EXCELENTES TAPAS E UMA PAELLA:
• Espetos de sardinas; • Ensalada malaguena; • Boquerones fritos al limón.

ALGUNS PONTOS TURÍSTICOS:
MALAGUETA: Praia mais famosa de Málaga, possui uma água límpida e cristalina. 

Fica ao lado do porto.

CASTELO DE GIBRALFARO; Uma longa caminhada, que, ao fim, é recompensada 
com uma vista exuberante.

FORTE DE ALCAZABA: Em frente ao Castelo, porém é uma caminhada diferente 

EL PALO E PEÑOL: Duas praias menos turísticas, em Málaga, porém graciosas.

NERJA: Possui diversas praias “escondidas”, onde você deve alugar um caiaque para 
poder acessá-las;

RONDA: Cheia de muralhas e portas islâmicas, misturada a praça de touros, dão um 
charme para a cidade.
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4. GRANADA

A cidade encanta pela facilidade de chegar aos lugares, em pouco tempo e sem muito 
esforço.  Uma boa época para visitar Granada é entre março e junho e entre setembro e no-
vembro. Como toda a região da Andaluzia é fanática por tapas, seguem algumas comidas 
típicas de Granada que você não pode perder:

• Tortilha de Sacromonte; • Remojón granadino; • Salada de Zalamandroña.

As melhores regiões para ficar em Granada são no centro da cidade ou no belo bairro 
de Albaicín.  

PRINCIPAIS PONTOS TURÍSTICOS:

ALHAMBRA: Importante lembrar que Alhambra é uma outra cidade, próxima de 
Granada, porém é o ponto turístico mais importante da região. A Alhambra começou a ser 
construída em 1237 por um sultão e ficou sob poder mouro até 1492. Depois passou a ser 
propriedade dos reis espanhóis. 

Da mesma maneira que Málaga, aqui você também encontra uma Alcazaba (um forte 
militar) além de dois castelos. A decoração árabe adorna cada detalhe do lugar. 
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CATEDRAL DE GRANADA:  Se encontra no coração da cidade.

CAPELA REAL E SEPULCRO: Onde estão os Reis Católicos Espanhóis (Rainha Isa-
bel de Castilla e Rei Fernando de Aragão).

ALCAICERÍA:  Mercado de artesanato. 

LA MALAHÁ:Você irá encontrar as famosas águas termais e uma necrópole ibérica;

PADUL: Aqui foram encontrados ossos remanescentes de mamutes.
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5. CÓRDOBA
Córdoba foi fundada no ano de 169 a.C como uma colônia latina chamada Corduba. 

Outro grande marco na história da capital foi o estado de sítio, entre 143 a.C. e 141 a.C, 
liderada por Viriato, um lusitano que lutava contra a expansão do Império Romano.

ALGUMAS DAS PRINCIPAIS ATRAÇÕES DE CÓRDOBA:

MESQUITA-CATEDRAL DE CÓRDOBA: Hoje a terceira maior mesquita do mun-
do, demonstra claramente a mistura de culturas que aconteceram no sul da Espanha no 
decorrer dos anos. O estilo islâmico com um templo católico no centro causa certa estra-
nheza e fascínio.

JUDIARIA: Um ótimo bairro para uma caminhada, com ruas pequenas e lindas.

ALGUMAS CIDADES IMPERDÍVEIS PRÓXIMAS A CÓRDOBA:

1. MONTILLA - Lar dos vinhos Montilla-Moriles, possui diversas bodegas impressio-
nantes;

2. RUTE - Uma das cidades com mais resquícios árabes do sul da Espanha. Possui uma 
gastronomia que encanta toda a região;

3. PRIEGO DE CÓRDOBA - A cidade das águas. Marcada por as diversas nascentes 
presentes na região.
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6. ALMERIA

A história moderna da província de Almeria é marcada pela ocupação muçulmana, 
nos arredores do ano 710, o que deixou marcas na arquitetura e costumes da região. A 
cidade em si foi fundada em 955, quando Abderramán III deu início às obras da Alcazaba.

Almeria tem uma culinária um pouco distinta do resto da Andaluzia, pois não é base-
ada tanto no pescado. Seguem algumas sugestões:

• Gurullos com coelho; • Chérigan; • Sopa Bullabesa de Almería.

ALGUNS PONTOS TURÍSTICOS DA CIDADE:

ALCAZABA: Antiga cidade árabe, com mesquitas e cercada por paredes, em um dos 
pontos mais altos da cidade. Possui um dos castelos mais importantes da Andaluzia.

CASAS-GRUTA: Pelo calor na região desértica, muitas grutas foram utilizadas como 
proteção térmica, construindo casas no seu interior.

DESERTO DE TABERNAS: Maior deserto da Europa com mais de 10 mil hectares. 
Está localizado entre duas montanhas, Los Filambres e Alhambilla. Diversos filmes foram 
filmados no local.

 
ALGUMAS CIDADES NA REGIÃO DE ALMERIA:

MOJÁCAR - Um dos locais mais turísticos da província (fora a capital), com mais de 
2 km de praia. Possui um visual clássico da Andaluzia, totalmente branco;

LAS NEGRAS - Possui as melhores praias da província, contando, inclusive, com um 
castelo próximo à areia.
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7. HUELVA

Huelva foi fundada pelos fenícios em 1000 a.C, sendo chamada pelo nome de Onoba, 
foram encontrados restos que datam entre 3000 e 2500 a.C, sendo o povoamento mais 
antigo da Península Ibérica. Culinária Típica Local:

• Jamón Ibérico (Presunto Ibérico); • Gambas de Huelva; • Patatas com Choco.

PONTOS TURÍSTICOS DA PROVÍNCIA DE HUELVA:

ISLA CANELA: Sete quilômetros de praia cristalina e límpida, na fronteira com Por-
tugal. Da praia, é possível ver Portugal do outro lado do rio Guadiana. Costuma ser um 
refúgio de verão para portugueses e espanhóis durante o verão.

PALOS DE LA FRONTERA: Uma cidade próxima a Huelva onde você encontra o 
Mosteiro Rábida, a baía Carabelas .

PARQUE DOÑANA: Um dos parques mais lindos da Andaluzia e de toda a Espanha. 
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8. JAÉN

Jaén não possui aeroporto, portanto, a maneira mais fácil de chegar de avião é ir até 
Granada e percorrer a distância de 100 km de carro ou ônibus. 

Jaén também é conectada com Madrid através do Renfe (malha ferroviária que cobre 
toda a Espanha) e com toda a Andaluzia através da malha rodoviária. 

COMIDAS LOCAIS:
• Pipirrana jaenera; • Experimente o azeite de oliva da região;
• Um tapa de feijão verde, alcaparras e molho de tomate.

ATRAÇÕES DA REGIÃO:
CASTILLO DE SANTA CATALINA: Na verdade são mais ruínas que qualquer outra 

coisa, porém é possível subir até a cruz e ver toda a cidade e serra. 

CATEDRAL DE JAÉN: Uma das igrejas mais bonitas de toda a Espanha.

BAÑOS ÁRABES (PALÁCIO DE VILLARDOMPARDO): Os Banhos Árabes de 
Jaéz. Inicialmente construído pelos árabes, foi transformado em um palácio após a recon-
quista da Igreja Católica.
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ALGUNS VILAREJOS IMPERDÍVEIS NO OESTE DA ANDALUZIA:
SEGURA DE LA SIERRA: Cidade a mais de 1.000 metros de altitude, possui uma 

riqueza natural incomparável.  Banhos Árabes conservados em toda a província estão lo-
calizados nesse vilarejo;

CAZORLA: Patrimônio natural da região e o Castelo de Yedra 

BAÑOS DE LA ENCINA:  O castelo de Baños de la Encina é um dos mais antigos da 
Europa, construido em 968. Subindo o mesmo, é possível ver toda a Serra Morena.

Como pudemos ver, a Andaluzia é uma das regiões autônomas mais interessantes da 
Espanha. Cada uma de suas províncias possui suas atrações, arquitetura, cultura, comidas, 
climas e especificidades.
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