
VISITA Á BASÍLICA DE SAN ISIDORO E CATEDRAL DE 
LEÓN 

 

DIRIXIDA A ALUMNADO: 2º BACHARELATO 

PROGRAMA DIDÁCTICO: COÑECEMENTO DA ARTE ROMÁNICA E GÓTICA E 

DA HISTORIA DO REINO DE LEÓN. 

DATA: 21-04-2022, CON SAÍDA ÁS 8.45 E CHEGADA AS 21 HORAS 

PROFESORADO ACOMPAÑANTE: LORENA PIÑÓN LÓPEZ, VERÓNICA 

SANTISO VARELA E Mª TERESA LÓPEZ BOUZA. 

Saímos de Vilalba ás 8.50 en dirección a León, facendo unha breve parada en 

Astorga e aproveitando para contemplar o Palacio Gaudí e a Catedral. 

Chegamos a León arredor das 12 horas e, concertada a visita para esta hora na 

Basílica de San Isidoro, realizamos a mesma durante aproximadamente unha 

hora. 

BASÍLICA DE SAN ISIDORO 

 
Entrada principal da Basílica, na que destacan a Porta do Cordeiro e a Porta 

do Perdón. 

A Real Basílica de San Isidoro de León é unha das construcións máis 

emblemáticas da ARTE ROMÁNICA. Nela destacan a Porta do Cordeiro, a 



Porta do Perdón, a Torre do Galo, e a xoia da pintura románica: o Panteón 

dos Reis, onde se atopan enterrados reis, raíñas, infantes e condes de Castela 

e León. 

               
O Panteón dos Reis                                           O cáliz de dona Urraca 

A continuación fixemos o descanso para xantar, pola famosa “Rúa Ancha” e os 

arredores da Catedral, visita programada para as 17 horas. Degustamos un 

exquisito menú, disfrutando dun fermoso día soleado e percorrendo as rúas de 

León e outros edificios emblemáticos como a Casa Botines (do arquitecto 

Gaudí). 

 A Pulcra leonina 



A Catedral de León é unha das construcións góticas máis importantes de 

España e de Europa.  

O levantamento da actual catedral, cun depurado estilo gótico francés, 

comeza no ano 1205. As obras, debido aos problemas económicos estiveron 

paralizadas durante cincuenta anos, reanudándose en 1255, co apoio do rei 

Afonso X, o Sabio. 

O que máis destaca do exterior da catedral é a súa fachada occidental coas 

dúas torres góticas de 65 e 68 metros, que son diferentes, debido a que 

foron construidas en séculos distintos. A Torre das Campás foi a primeira en 

ser rematada, mentres que a Torre do Reloxo rematouse case cen anos 

despois. Na parte inferior das dúas torres atópase o triple pórtico principal do 

século XIII que dá acceso ao templo. 

A fachada sur é visible ao longo de toda a Rúa Ancha e tamén conta con tres 

pórticos: a portada esquerda, coñecida como Pórtico da Morte, o Pórtico 

Central, coñecido como Pórtico do Sarmental. Entre as dúas portas, no 

parteluz, represéntase a imaxe de San Froilán, patrón da diócese de León. A 

Portada de San Froilán, situada no extremo dereito, mostra imaxes da vida do 

santo e do traslado das súas reliquias á Catedral de León. 

 

No interior da catedral pódense apreciar as cores armónicas que desprenden as 

125 vidrieiras que inundan de luz esta construción, e que sexa denominada 

“Casa da Luz”. 

 
 

Arredor das 19 horas emprendimos a viaxe de regreso a Vilalba, facendo unha 

breve parada en Ponferrada, onde puidemos contemplar o famoso Castelo 

dos Templarios.  

Chegamos a Vilalba ás 22.15 horas despois dun día intenso, enriquecedor en 

todos os ámbitos, e no que disfrutamos moitísimo!!! 


