
 

Descubra León 
 

No Sol Naciente Hostel, queremos sugerir quais lugares não podem faltar na sua lista de visitas 
imperdíveis à nossa bela cidade. 

Prevemos que a capital leonesa possui grandes tesouros, incluindo o centro histórico, onde você 
pode caminhar a pé. 

Há muitos lugares para se visitar em León, mas se você quer estar seguro e não perder a chance, 
deixamos aqui os lugares que você deve visitar, sim ou sim, em sua escapada por León. 

Se você não tem muito tempo, essas são as principais atrações da cidade. 

Do turismo às tapas, queremos ajudá-lo a aproveitar melhor sua estadia na cidade e aproveitar 
tudo o que León tem a oferecer. 
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Turismo e tapas em León  
Hostal Sol Naciente 
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Catedral de León 

Quem visita León não pode sair sem visitar sua 
catedral, um dos ícones históricos mais 
importantes da cidade. 

A Catedral de León, uma das catedrais mais 
refinadas de nosso país, é um edifício gótico de 
estilo francês, construído no século XIII nas 
ruínas de banhos antigos de origem romana. 

Uma fachada imponente explode na Plaza de 
Regla, e nela pórticos esculpidos, vitrais, a 
grande rosácea central, suas duas torres góticas e 
um dos coros mais antigos da Espanha esperam 
por você. 

Aliás, dentro da Catedral, você encontrará um 
espetáculo harmônico inteiro, os responsáveis 
por seus 125 vitrais que inundam a catedral de luz 
... por algo que ganhou o apelido Casa de la Luz.  

 Clique para abrir o Google Maps 

 

San Isidoro de León 
 

É essencial que você saiba que os primeiros 
tribunais democráticos do mundo foram 
realizados aqui, as Cortes de 1188, e que León é 
o berço do parlamentarismo, como a Unesco 
reconheceu oficialmente, e não a Grã-Bretanha. 
Eles foram mantidos no claustro de San Isidoro, 
que preserva a porta original pela qual o rei 
Alfonso IX, que era apenas um adolescente, 
entrou. 

No Panteão dos Reis, onde estão enterrados os 
monarcas e rainhas de Leão, a segunda 
monarquia mais antiga do mundo, é uma joia da 
arte românica e contém um calendário de 
trabalhos agrícolas únicos no mundo. Em seu 
museu você pode admirar o cálice de Dona 
Urraca. Uma teoria recente sustenta que é o 
verdadeiro Santo Graal. 

 

 

 

Catedral de León 

 

Las Vidrieras únicas de la Catedral 

 

 

 

 

La cripta de San Isidoro 

 Clique para abrir o Google Maps 

https://goo.gl/maps/wHEJFDi71SH2
https://goo.gl/maps/wHEJFDi71SH2
https://goo.gl/maps/3efFm5CKuK42
https://goo.gl/maps/3efFm5CKuK42


 

Casa Botines de Gaudí 

Você encontrará nossa penúltima parada em 
frente ao edifício neogótico, construído por 
Gaudí e conhecido como Casa Botines. 

Este edifício neogótico com influências 
modernistas, típico de Gaudí, é uma das três 
obras que o arquiteto catalão construiu fora da 
Catalunha. 

Declarado Monumento Histórico em 1969, 
atualmente pertence à Caja España, habilitada 
como sede.  

 Clique para abrir o Google Maps 

 

 

MUSAC 

Depois de recuperar a força, continuamos a rota 
por León, nossa próxima parada é o MUSAC, 
Museu de Arte Contemporânea de Castela e 
Leão. 

Sua fachada particular e colorida é 
surpreendente, uma demonstração de 
originalidade na qual você pode apreciar, de você 
para você, a melhor arte contemporânea. 

Um espaço aberto que aspira a ser uma 
ferramenta fundamental na criação de 
significado coletivo em torno da arte e da cultura 
contemporânea.  

 

 Clique para abrir o Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Botines de Gaudí 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fachada del MUSAC 

 

 

 

https://goo.gl/maps/h9fDvAQbbEt
https://goo.gl/maps/f3cQfPr8iw92
https://goo.gl/maps/wHEJFDi71SH2
https://goo.gl/maps/f3cQfPr8iw92


Palacio de los Guzmanes 

No coração da cidade, você encontrará o Palácio 
de los Guzmanes, um dos edifícios históricos 
mais emblemáticos da cidade de León. 

Este palácio pertencia a uma das famílias mais 
poderosas e influentes da capital leonesa, os 
Guzmanes. 

Sua construção foi feita em um antigo palácio 
gótico mudéjar, pertencente à família, localizado 
próximo à antiga muralha. 

O edifício renascentista com toques platerescos 
parece único e elegante ao lado do Palácio de 
Botines de Gaudí e da antiga prefeitura. 

 

 

Parador San Marcos 
 

O Hostal de San Marcos é um dos hotéis 
monumentais mais extraordinários do velho 
continente. Sua construção, próxima à ponte que 
atravessa o rio Bernesga, nos arredores de Leão, 
teve início no século XVI, com o objetivo de 
abrigar a sede principal da Ordem Militar de 
Santiago, a oeste da Península. 

 

O trabalho foi financiado pelo rei Ferdinand, o 
católico. O belo hotel é um museu vivo de salões 
imponentes, com um espetacular claustro e uma 
casa capitular, quartos espaçosos e elegantes, 
uma biblioteca e um magnífico restaurante que 
oferece cozinha tradicional cuidadosa. 
 

  

 

Palacio de los Guzmanes 

 

 Clique para abrir o Google Maps 

 

 

 

 

 

      San Marcos de León 

 

 

 Clique para abrir o Google Maps 

 

https://goo.gl/maps/7zsv6BRee4p
https://goo.gl/maps/7zsv6BRee4p
https://goo.gl/maps/KXrxWeesAP42
https://goo.gl/maps/KXrxWeesAP42


Murallas de León 

Outro dos símbolos históricos que encontramos 
na cidade de León são, sem dúvida, suas 
muralhas romanas, que atualmente definem a 
cidade velha. 

De origem romana e com traços medievais, esse 
muro, declarado Monumento Artístico 
Histórico, é considerado um dos mais antigos 
preservados da Espanha, 

O Muro de Leão não é preservado na sua 
totalidade, que pena! 

As seções preservadas fornecerão uma imagem 
do contorno quadrangular da cidade velha. 

 

 

Plaza Mayor 
 

 

Você não pode sair de León sem desfrutar 
tranquilamente da Plaza Mayor, localizada no 
coração da cidade velha e no bairro úmido de que 
já falamos. 

Era um mercado medieval, localizado nos 
arredores da muralha, e execuções públicas e 
arena de touradas também aconteciam lá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carretera de los Cubos 

 

 

 Clique para abrir o Google Maps 

 

 

 

 

        La Plaza Mayor de León 

 

 Clique para abrir o Google Maps 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/1CJ52DZ8xWTnpGDf7
https://goo.gl/maps/1CJ52DZ8xWTnpGDf7
https://goo.gl/maps/xJyDvgiDSgsGnekA6
https://goo.gl/maps/xJyDvgiDSgsGnekA6


 

Dentro da cidade velha de León, você encontrará o bairro Humedo, um dos bairros 
mais famosos de tapas e bebidas da Espanha. 

Um lugar imperdível onde você pode desfrutar de León, entre becos e tapas na melhor 
companhia. 

Para que você não se envolva, nós o guiaremos. O bairro úmido, perto da catedral, 
está localizado à esquerda, descendo a Calle Ancha. 

 Clique para abrir o Google Maps 

Mesón Jabugo 
Essencial em uma visita ao Wet. Localizado no 
coração da Plaza San Martín, no coração do 
bairro úmido, oferece uma atmosfera acolhedora, 
comida tradicional leonesa e tapas espetaculares. 

Suas sopas de batata, lingüiça de sangue, lingüiça 
e alho são algumas de suas deliciosas atrações. 

Ligue para reservar uma mesa se você quiser 
jantar. 

 Clique para abrir o Google Maps 
 

 

 
Mesón Jabugo 

 
 
 
 

 
 

 

Barrio Húmedo 
www.hostalsnleon.es 

https://goo.gl/maps/Z7gGf7ZqdX58n96e8
https://goo.gl/maps/dgFNetExg4UxsSiU9
https://goo.gl/maps/dgFNetExg4UxsSiU9
http://www.hostalsnleon.es/


Bar Altar 

Outro bar que você não pode perder, muito perto 
da Plaza San Martín. 

Oferece porções ricas e tapas em um ambiente 
aconchegante. 

Você pode jantar no seu terraço ou dentro do 
próprio bar. Eles recentemente expandiram seu 
restaurante. 

Suas ricas tapas de pudim preto, cogumelos com 
cabrales, chouriço com vinho, etc ... já são 
clássicos. 

 Clique para abrir o Google Maps 
 

Embutidos Entrepeñas 

Se você quiser experimentar uma boa carne fria de 
León ou até comprá-la, este é o seu bar. 

Localizado na Plaza San Martín. 

Você pode experimentar as porções ou as tapas que 
puder com o seu consumo. 

Se você gostou do chouriço, lombo, carne seca ou 
presunto, pode comprá-lo ali. 

 
 

Restaurante Tratoria Rigoletto 
 

Este restaurante italiano localizado na Plaza de 
Don Gutierre oferece tapas de presunto e uma 
variedade de pizzas. 

Uma boa alternativa italiana. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Bar Altar 

 
 
 
 
 
 

 
Embutidos Entrepeñas 
 

 Clique para abrir o Google Maps 
 
 
 

 
Restaurante Tratoria Rigoletto 
 

 Clique para abrir o Google Maps 

https://goo.gl/maps/p3zi77H7MG78jApr8
https://goo.gl/maps/p3zi77H7MG78jApr8
https://goo.gl/maps/UtYKguABaDe9owQAA
https://goo.gl/maps/UtYKguABaDe9owQAA
https://goo.gl/maps/7aTWJTTTsVopguue9
https://goo.gl/maps/7aTWJTTTsVopguue9


Bar Llibla 
De maneira espontânea, Llibla é criado. Era uma 
combinação de palavras entre Lliones e Bable. 
 
Llibla é uma maneira de entender a vida, com 
valores rurais, bom senso e longe do estresse. 
 
A vida deve ser entendida em conjunto com os mais 
velhos, com a nossa cultura leonesa e que não 
desaparece. Aqui você sentirá os autênticos Leonés. 
 
Ponto de encontro dos celíacos, pois possui uma 
grande variedade de tapas para os celíacos. 
 

 Clique para abrir o Google Maps 
 

El Rincón del Gaucho 
O Bar Rincón el Gaucho abriu suas portas em 1934. 
É um dos bares de uma vida. 
 
Suas sopas de alho são bem conhecidas em León, 
além de seu haxixe, pudim preto ou sua única e 
deliciosa Gaviota. 
 

 Clique para abrir o Google Maps 

Misericordia 
Bar completamente de madeira, como uma típica 
Corsair Tavern e Misericordia por sua localização, 
mas principalmente porque tem o nome de navio 
Corsair. 
Com um tema ornamental baseado na pirataria do 
século XVIII e uma atmosfera marcada pelo Rock 
'n' Roll, o bar combina perfeitamente a gastronomia 
local, através do seu menu de tapas e porções, com 
a melhor música rock. 
 

 Clique para abrir o Google Maps 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

       
     Bar Llibla 

 

 

             
               El Rincón del Gaucho 
 

        
         Taberna Corsaria Misericordia 

 

https://goo.gl/maps/gTCVq4wsEr6jEPGv6
https://goo.gl/maps/KxP88u8dXyCsfESq6
https://g.page/TabernaMisericordia?share
https://goo.gl/maps/gTCVq4wsEr6jEPGv6
https://goo.gl/maps/KxP88u8dXyCsfESq6
https://g.page/TabernaMisericordia?share


El Barrio Gótico o Romántico 
O Bairro Romântico está na moda, acredito 
que nenhum Leonese será capaz de dizer o 
contrário e hoje pode-se dizer que substituiu 
seu vizinho e o tradicional Wet District como 
área de referência para tapas na cidade de 
León. 

Bar Condeso 
Um clássico do Bairro Romântico, boa atmosfera, 
tapas ricas e no centro da Plaza de las Torres de 
Omaña. 

Eles também têm a possibilidade de almoçar ou jantar. 

 Clic para abrir Google Map 

Entrecalles 
Faz alguns anos e é um dos favoritos, suas batatas com 
queijo e carne curada ou a flauta ibérica são uma 
delícia. 

Além de tapas, eles servem porções muito apetitosas. 
Recomendável. 

 

 Clique para abrir o Google Maps 

  

 

 

Bar Condeso 

 

 

 

Terraza Bar Entrecalles 
 

Barrio Romántico / Gótico 
www.hostalsnleon.es 

https://goo.gl/maps/KCTui9gEiQFzvkYa7
https://goo.gl/maps/FoTuFzaRhB89UdFdA
https://goo.gl/maps/KCTui9gEiQFzvkYa7
https://goo.gl/maps/FoTuFzaRhB89UdFdA
http://www.hostalsnleon.es/


 

 

 

     Interior Bar MalasCalles 

 

Malascalles 
Eles levam pouco tempo, mas estão dispostos a agradar 
e prestar um bom serviço. Tapas ricas e com um terraço 
em frente ao Parque del Cid. 

 Clique para abrir o Google Maps 

 

 

 

La Trébede 
Um verdadeiro clássico, a Tapa muito simples, o melhor 
picadilho que você pode experimentar à noite e chouriço 
em vinho durante o dia. Um autêntico prazer. 

 

 

     Bar La Trébede 

 Clique para abrir o Google Maps 

 

 

 

 

      Cervecería La Céltica 

 

 

 

 

 

Cervecería La Céltica 
Para os amantes da cerveja, um extenso menu de 
cervejas de todo o mundo. 

Na capa, eles colocam picles e frutas secas a 0,30 € cada. 
Uma porção generosa. 

 Clique para abrir o Google Maps 

 

https://g.page/malascallescid?share
https://g.page/malascallescid?share
https://goo.gl/maps/KnMGnAjWXyQmXEodA
https://goo.gl/maps/KnMGnAjWXyQmXEodA
https://goo.gl/maps/bjiV37iKcSF5jhuB6
https://goo.gl/maps/bjiV37iKcSF5jhuB6


 

Gastrobar Clandestino 
 

Excelentes tapas, nachos com bolonhesa, linguiça, 
cogumelos ... 

O seu restaurante oferece pratos inovadores que você 
não pode perder. 

Localizado na Calle Cervantes, muito perto da Calle 
Ancha. 

 Clique para abrir o Google Maps 

 

Bar La Ribera 
 

Para os amantes da casquería, este é o seu lugar, a 
única coisa difícil é poder entrar, está sempre cheio. 

Rins, tripas, sangue frito, lingüiça de sangue e, claro, 
batatas, estamos em León !! 

Localizado na rua que vai de San Isidoro à Plaza de 
las Torres de Omaña. 

 Clique para abrir o Google Maps 

Otros sitios… 
 

Existem muitos outros, não hesite em entrar. 

Vermutería Cervantes10:  Clique para abrir o Google Maps 

El Gran Café:    Clique para abrir o Google Maps 

Bar La Tizona:   Clique para abrir o Google Maps 

Bar El Pajarín:  Clique para abrir o Google Maps  

Holy Cow – Sorvete italiano, crepes e cafés:  

 

  

 

     Gastrobar Clandestino 

 

 

 

      Bar La Ribera 

 

 

      Gelatería Holy Cow 

 

 Clique para abrir o Google Maps 

https://goo.gl/maps/9rMtgjtUAhehmkwz5
https://goo.gl/maps/Z8gwe5ETEuqXCX7S7
https://g.page/cervantes10?share
https://goo.gl/maps/DfzRpe4p44kTZhUh7
https://goo.gl/maps/8kZH7Euj4AtTn4bo9
https://g.page/tabernapajarin?share
https://goo.gl/maps/9rMtgjtUAhehmkwz5
https://goo.gl/maps/Z8gwe5ETEuqXCX7S7
https://g.page/holycowleon?share
https://g.page/holycowleon?share


Burgo Nuevo 
Devemos levar em conta a área de Burgo Nuevo, na rua de mesmo nome, cheia de lugares para se comer tapas e 
com a diferença que você verá mais de León. É no centro, na zona pedonal. 

 
 
Bar Las Torres 
 

Um clássico em Burgo Nuevo, com batatas ali-oli, 
mas é a especialidade deles, eles não precisam colocar 
mais nada. 

 Clique para abrir o Google Maps 

Bar El Morán 
 
Uma barra de uma vida que agora está em novas mãos 
e recebeu um novo toque. 
Tapas variadas, elaboradas e deliciosas. 

 

 Clique para abrir o Google Maps 

 

 

 

 

      Bar Las Torres 

 

Bar El Morán 
 

  

Burgo Nuevo 
www.hostalsnleon.es 

https://goo.gl/maps/mFJNmiEZbL31T8QbA
https://goo.gl/maps/YHsehSTPrJWFa7Dv8
https://goo.gl/maps/mFJNmiEZbL31T8QbA
https://goo.gl/maps/YHsehSTPrJWFa7Dv8
http://www.hostalsnleon.es/


 

 

 

    Restaurante La Sucursal 

 

Restaurante La Sucursal 
 

Um clássico da Calle Burgo Nuevo, sopas espetaculares 
de alho, mini hambúrgueres, canapés etc. 

Experimente o restaurante com um menu muito 
interessante do dia. 

 

 Clique para abrir o Google Maps 

 

 

 

Snack Bar Tribeca 
 

Na passagem de Ordoño II a Burgo Nuevo, boas tapas 
variadas, além de poderem ter seus famosos 
hambúrgueres. 

Tem um quintal muito aconchegante. 

 Clique para abrir o Google Maps 

 

 

 

     Snack Bar Tribeca 

 

 

 

     Cervecería Odín 

   

 
Cervecería Odín 
No meio da passagem de Burgo nuevo para Ordoño II, 
este pequeno bar oferece abundantes tapas variadas. 

Bom ambiente que você não pode perder. 

 

 Clique para abrir o Google Maps 

 

 

https://g.page/malascallescid?share
https://goo.gl/maps/aHiTWSTUqHYQiKHx9
https://goo.gl/maps/ScPbwVpJ336yJQvM7
https://goo.gl/maps/ScPbwVpJ336yJQvM7
https://goo.gl/maps/XUyKvmt4sG5GFRSc8
https://goo.gl/maps/XUyKvmt4sG5GFRSc8


Restaurante Cielito Mío 
 

Se você gosta de comida mexicana, não perca este 
restaurante, os melhores preços, acompanhados de 
uma qualidade espetacular. 

Muito recomendável. 

 Clique para abrir o Google Maps 

 

 

Restaurante Alfonso Valderas 
 
Comida tradicional, mas se alguma coisa os distingue 
é o bacalhau, eles a preparam como ninguém mais. 

 

Você também pode optar pela carne que é preparada 
soberbamente. 
 

Recomendável. 

 Clique para abrir o Google Maps 

 

 

 

 

Restaurante Cielito Lindo 

 

 

Restaurante Alfonso Valderas, en el primer piso. 
 

  

Restaurantes 
www.hostalsnleon.es 

https://goo.gl/maps/KVXzEfHNoCga6PQt7
https://goo.gl/maps/HifZhRmvcTnHvipr5
https://goo.gl/maps/KVXzEfHNoCga6PQt7
https://goo.gl/maps/HifZhRmvcTnHvipr5
http://www.hostalsnleon.es/


 

 

 

     Sibuya Sushi Urban Bar 

 

 

 

 

Sibuya Sushi Urban Bar 
Franquia Leonese que já está presente em muitas cidades 
da Espanha. 

Uma opção muito boa para saborear comida japonesa a 
preços muito bons, não perca. 

Localizada na Plaza San Marcelo ou como a 
conhecemos em León, a Plaza de las Palomas. 

 

 Clique para abrir o Google Maps 

 

 

Restaurante Entredós 
 

Um restaurante que não pode faltar. Perto da Plaza de la 
Inmaculada. Você pode comer tapas, almoçar ou jantar. 

Tem um ótimo cardápio do dia. 

 

 Clique para abrir o Google Maps 

 

 

 

Restaurante Gastrobar Entredós 

 

 Clique para abrir o Google Maps Miu 

 

 

  

 Restaurante Miu y La Mary 
Dois restaurantes que pertencem aos mesmos 
proprietários. O El Miu é um restaurante japonês e La 
Mary é a versão modernizada da comida tradicional. 

Ambos são excelentes em preço e qualidade. 

La Mary tem um excelente menu do dia de segunda a 
quinta-feira. 

 Clique para abrir o Google Maps La Mary 

 

https://goo.gl/maps/yHyMuMSP5t2zoU7E9
https://goo.gl/maps/yHyMuMSP5t2zoU7E9
https://goo.gl/maps/MVER8LrD9kw3Pks99
https://goo.gl/maps/MVER8LrD9kw3Pks99
https://g.page/MiuLeon?share
https://g.page/lamaryleon?share
https://g.page/lamaryleon?share


    Restaurantes Miu y La Mary 

 

Planet MonGoGo 
 

Em uma atmosfera de rock, temos um lugar para jantar 
ou tomar uma bebida. 

Comida Tex-Mex no mais puro estilo americano. 

Altamente recomendado e muito rico!! 

 

 Clique para abrir o Google Maps 

 

 

Venecia Steak House 
 

Para os amantes de carne, eles oferecem um menu de 
degustação altamente recomendado. 

 Clique para abrir o Google Maps 

 

Parrilla Louzao 
 

Especialidade em carnes de alta qualidade. Suas 
churrasqueiras de legumes são um ótimo complemento 
para suas carnes. 

Eles têm variedade em seu menu para todos os gostos. 

 

 Clique para abrir o Google Maps 

 

 

 

  

 

      Planet Mongogo 

 

 

 

      Venecia SteakHouse 

 

 

 

      Parrilla Louzao 

 

https://goo.gl/maps/7BZhNxMxABJA85Ky8
https://goo.gl/maps/iiHFmHFkK1secUTG6
https://goo.gl/maps/5GTEDrNDrc1Up2NG7
https://goo.gl/maps/7BZhNxMxABJA85Ky8
https://goo.gl/maps/iiHFmHFkK1secUTG6
https://goo.gl/maps/5GTEDrNDrc1Up2NG7


Vanity Luxury Hall 
 

Fashion Night Club localizado na área Burgo Nuevo. 

 Clique para abrir o Google Maps 

 

Crazy Town 
 
Para os amantes do rock, um clássico antigo. 
 

 Clique para abrir o Google Maps 

Pub Gargantúa 
 

Outro clássico, para quem gosta do que é agora e do 
que é sempre. 
 

 Clique para abrir o Google Maps 

 

 

 

 

Vanity Luxyry Hall 

     

    Crazy Town Bar. 

     

    Pub Gargantúa 
 

PUBS 
www.hostalsnleon.es 

https://goo.gl/maps/LVxg44ZwdgeesmEA7
https://goo.gl/maps/c8ufN3vzyKCDpoZe6
https://goo.gl/maps/VPwa2AfN3iZUhTQj9
https://goo.gl/maps/LVxg44ZwdgeesmEA7
https://goo.gl/maps/c8ufN3vzyKCDpoZe6
https://goo.gl/maps/VPwa2AfN3iZUhTQj9
http://www.hostalsnleon.es/


 

 

     The Harley León 

 

 

 

The Harley León 
Outro bom lugar para tomar uma bebida, estilo 
motociclista. 

 

 Clique para abrir o Google Maps 

 

 

Pub Chelsea British Bar 
 

Pub no mais puro estilo britânico. Um bom site. 

 Clique para abrir o Google Maps 

 

 

 

Pub Chelsea C.B. 

 

 

 

    Barry’s Irish Pub León 

  

 

Barry’s Irish Pub 
Taberna irlandesa, excelente ambiente. 

 Clique para abrir o Google Maps La Mary 

 

https://goo.gl/maps/yHyMuMSP5t2zoU7E9
https://goo.gl/maps/PEiKfAR45hai1B517
https://goo.gl/maps/HnCMaoZX9Tjfz36H7
https://goo.gl/maps/HnCMaoZX9Tjfz36H7
https://goo.gl/maps/EM9E3W8fZtK3kFM69
https://goo.gl/maps/EM9E3W8fZtK3kFM69


 

Gepetto Copas 
 

Outro bom lugar para tomar uma bebida no bairro 
molhado. 

 

 Clique para abrir o Google Maps 

 

 

 

 

Studio 54 
 

Para quem gosta de sair muito tarde … 

 Clique para abrir o Google Maps 

 

 
 

Glam Theatre 
 

Outro lugar para se perder por um tempo. 

 

 Clique para abrir o Google Maps 

 

 

 

  

 

      Gepetto Copas 

 

 

 

   Studio 54 

 

 

 

 

      Glam Theatre 

 

https://goo.gl/maps/cms6fXzptu7FT3aX9
https://goo.gl/maps/xdeMTxfH92zGhEzq5
https://goo.gl/maps/zkJeov8qMrYHxshSA
https://goo.gl/maps/cms6fXzptu7FT3aX9
https://goo.gl/maps/xdeMTxfH92zGhEzq5
https://goo.gl/maps/zkJeov8qMrYHxshSA

	Descubra León

