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Gustaríache embarcar nunha das expedicións máis ousadas e incríbeis da historia? Descubrir novas rutas marítimas,
darlle nome a un océano (adiviñas cal?), demostrar que o noso planeta é redondo, coñecer novas culturas e
enfrontarte a tormentas e tiburóns… Porque dar a volta ao mundo nunca foi tan divertido!

Embarca neste libro xunto co pequeno Magalláns, Elcano e a súa divertida tripulación nesta nova aventura inspirada
nunha das maiores fazañas da nosa historia, a primeira viaxe arredor do mundo… en barco!
Soltando cabos, despregando velas e…. todo a babor!

QUERES UNIRTE A UNHA NOVA AVENTURA DOS VIAXEIROS PROTAGONISTAS DE "BO CAMIÑO, PEREGRINO?

En 1519 cinco barcos partiron desde España cara ao descoñecido, nunha ousada viaxe no que pretendían demostrar o imposible, que era
posible dar a volta ao mundo grazas a un atallo descoñecido que conectaba o océano Atlántico co Pacífico: O Estreito de Magalláns. 

Non foi ata 1522 cando se completo dita fazaña convertendo este 2022 o quinto centenario do cumprimento daquela proeza. Tomamos
este fito na historia para inspirar aos protagonistas viaxeiros do libro "BO CAMIÑO, PEREGRINO! na realización da súa nova aventura: A volta
ao mundo seguindo o camiño realizado en parte por Magallanes e culminado por Elcano. A través deste libro, do mesmo xeito que o
primeiro da colección iniciada por Rena Ortega, vas divertirte viaxando, descubrindo paisaxes, estrelas, detalles, moitos detalles e cousas
que seguramente te sorprenderán. 

Uneste a nós?

TODO A BABOR!
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