Viatge cultural:

Armènia, Geòrgia i Azerbaidjan,
lleess m
meerraavveellleess ddeell C
Caauuccaass
ddee ll’’11 aall 1144 dd’’aaggoosstt ddee 22001177

Presentació

Aquest viatge ens portarà al Caucas, una de les fronteres més extremes d’Europa i ens permetrà visitar tres països
units pel seu passat (la Gran Armènia), però que han evolucionat per separat en els temps més moderns. El més
antic dels tres seria la República d’Armènia, avui dia, un reducte geogràfic d’allò que en l’antiguitat fou un gran
reialme, els dominis del qual s’estenien entre les costes de la Mar Negra, les de la mar Càspia, les del llac Van i les
fonts del Tigris. Des que Armènia fou cristianitzada (301 dC), aquesta religió ha arrelat tan profundament en el
país que ha deixat una important empremta tant en la seva història com en la seva geografia, doncs ningú a
Armènia dubta que fou a l’Ararat on va encallar l’arca de Noè. Profundament orgullosa del seu passat cristià també
resulta Geòrgia, un país que en temps dels grecs era més conegut com la Còlquida. Geòrgia va viure una època
daurada a l’edat mitjana i d’aquells temps conserva un ric i variat patrimoni històrico-arqueològic. El més modern
dels tres seria Azerbaidjan, país petrolífer creat al segle XX com a república islàmica secular i democràtica. Ubicat
en un corredor entre el Caspi i les muntanyes del Caucas, els seus monuments reflecteixen les influències de tots
els invasors que s’han assentat a les seves terres al llarg dels segles (armenis, perses, mongols i russos).
Dates
De l’1 al 14 d’agost de 2017
Professor acompanyant
Carles Buenacasa Pérez
Doctor en Història Antiga i Professor Agregat a la UB.
Preu per persona en habitació doble (preus vàlids per a 15 persones)
Preu en habitació doble: 3.395€ / persona
Suplement individual: 735€
Taxes d’aeroport: 165€ (aprox.)
Grup
Mínim de 10 persones i màxim de 14 persones.
En casos excepcionals el grup podrà arribar a 15 persones.
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Serveis inclosos

Acompanyament del prof. Especialista d’Arqueonet: Dr. Carles Buenacasa Pérez.

Guia local privat de parla espanyola durant tot l’itinerari.

Xerrada informativa prèvia impartida pel professor acompanyant d’Arqueonet.

Xerrades temàtiques durant el viatge a càrrec del guia especialista d’Arqueonet.

Bitllets d’avió amb la companyia Aeroflot, Barcelona-Moscu – Yerevan // Baku-Moscu - Barcelona, en classe
turista

Tots els trasllats privats en vehicle climatitzat tipus mini bus.

Allotjament en hotels categoria 3* i 4* amb esmorzar i 7 sopars.

13 dinars en restaurants locals.

Estada de 12 nits en hotels detallats o similars, en allotjament i esmorzar.

Tots els àpats especificats a l’itinerari en hotels i restaurants, amb les begudes incloses (no alcohòliques)

Totes les visites detallades en privat (entrades incloses).

Cor vocàlic en privat a Geghard.

Assegurança d’assistència sanitària i cancel·lació fins a 4000€

Totes les propines

Guia i dossier de viatge
Serveis no inclosos

Taxes d’aeroport (165€ aprox. A revalidar en el moment de l’emissió).

Begudes alcohòliques

Els sopars no inclosos en els dies de MP.

Begudes en els àpats.

Extres personals.
Inscripció
Per fer la inscripció cal seguir els següents passos:
1. Preinscripció
Per e-mail: enviar un missatge a l’adreça arqueonet@arqueonet.net especificant la següent informació:
o Títol del missatge: “Viatge Armènia-Geòrgia-Azerbaidjan”
o Dades de cada participant que s’inscriu: Nom i cognoms, adreça postal completa, adreça electrònica i
telèfon de contacte

Per telèfon: la preinscripció també es podrà fer per telèfon, als números 93 742 30 14 o 667 01 33 52.
Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada de les sol·licituds de preinscripció.
2. Reserva
Un cop feta la preinscripció l’agència de viatges es posarà en contacte amb tots els inscrits per portar a terme
tots els tràmits de reserva (paga i senyal, visats (si calen), etc.).
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Programa detallat
1/8 Rumb cap a Armènia!
Barcelona – Erevan
Presentació a l’aeroport del Prat dues hores abans de la sortida del vol. Sortida de Barcelona vers Erevan, la
moderna capital d’Armènia. Arribada a l’aeroport de Zvartnots de matinada (dimecres, 2 d’agost) i trasllat fins a
l’hotel. Allotjament a Erevan.
2/8 Comencem el periple pel Caucas
Erevan – Khor Virap – Erevan (MP)
Després d’esmozar, començarem el nostre periple per les terres del Caucas visitant una de les joies de
l’arquitectura sacra que hi ha a l’entorn d’Erevan. Així doncs, sortirem en direcció al monestir de Khor-Virap
(segles IV-XVII), seguint un camí entre muntanyes que ens permetrà admirar els celebrats paisatges armenis. El
monestir es troba situat a la vall d’Ararat, a la vora d’aquesta muntanya de reminiscències bíbliques en què, segons
la tradició, va encallar l’arca de Noè. Fou reconstruït al segle XVII sobre el mateix lloc en què, durant quinze anys,
va restar empresonat Gregori l’Il·luminador, pare del cristianisme armeni i primer Patriarca Suprem (o Katólicos).
Entorn seu, tot i que molt malmeses pel pas dels temps, hi ha les poques restes supervivents de la capital dels
armenis antics: la mil·lenària Artaxata. De retorn a Erevan, visitarem el Parc Memorial Tsitsernakaberd i el
Museu del Genocidi Armeni, dedicats tots dos a commemorar les víctimes del genocidi que aquest poble va
patir, entre 1915 i 1923, a mans de les autoritats turques (l’estela, de 44 m d’alt, simbolitza el renaixement dels
armenis). Prosseguirem el nostre recorregut per la capital armènia visitant el Museu de la Història d’Armènia.
Creat el 1919 per acollir les principals col·leccions arqueològiques del país, els seus fons comprenen des del
Paleolític fins als nostres dies, incloent peces de gran interès històric com ara els bronzes d’Urartu i una important
col·lecció d’art cristià armeni dels segles IV-V. Com a curiositat, en aquest museu s’exhibeix la sabata de pell més
antiga del món. Per acabar el dia, visitarem una fàbrica de conyac armeni (1887), licor que gaudeix de gran
prestigi dins i fora del país. S’explica l’anècdota que, a la Conferència de Yalta, Ióssif Stalin va oferir conyac armeni
a Winston Churchill i aquest va quedar tan enamorat del seu sabor que li’n feia una comanda anual. Així, la Guerra
Freda li va resultar més suportable! Allotjament a Erevan.
3/8 La capital religiosa dels armenis
Erevan – Echmiatsin – Templo de Zvartnots – Erevan (MP)
Un cop ben esmorzats, les visites del dia ens portaran a descobrir la capital religiosa dels armenis a Echmiatsin, a
20 km d’Erevan. Pel camí, però, farem una parada per a visitar l’església de Santa Hripsimé, construïda al segle
VII sobre la tomba de santa Hrispime, i considerada una de les set meravelles d’Armènia. Prosseguirem la nostra
ruta fins a la catedral de Echmiatsin, que és la basílica cristiana més antiga del món, ja que va ser fundada per
Gregori l’Il·luminador el 303 dC sobre un antic temple del foc zoroastrià. De retorn a Erevan, ens aturarem a les
ruïnes de l’església de Zvartnots (s. VII), al cor de la plana de l’Ararat, que commemora una aparició dels àngels
custodis a Gregori l’Il·luminador. De retorn a Erevan, farem la visita del Museu de Manuscrits (en armeni,
Matenadaran), fundat en el 1959 com a dipositari de 14.000 magnífics manuscrits miniats que contenen
documents històrics pluriseculars de tot Europa i Àsia, especialment, la primera còpia de la Bíblia que es va fer a
Armènia, amb les seves delicades miniatures. Allotjament a Erevan.
4/8 Música coral al monestir de Gueghard
Erevan – Garni – Gueghard – Dilijan (PC)
Després d’esmorzar i amb les maletes preparades, deixarem enrere Erevan i ens dirigirem vers el temple de
Garni (s. I dC), principal edifici d’època clàssica en territori armeni i una de les mostres més impressionants de
l’arquitectura religiosa nacional. Situat sobre un promontori escarpat, el temple fou construït pel rei Tiridates I com
a complement de la seva residència estival i, probablement, estava dedicat a Mitra. Pel camí, pararem a l’arc de
Yeguishé Charents per a gaudir de les vistes panoràmiques de la vall de l’Ararat. Continuarem el nostre camí
vers el NE, en direcció al monestir de Gueghard (ss. IV-XIII), un magnífic monument de l’arquitectura armènia
medieval inscrit a la llista del patrimoni mundial de la Unesco i en el qual, segons la tradició, es conserva una
relíquia de la Santa Llança amb què es va ferir a Jesús mentre encara es trobava a la creu, i que va dur a Armènia
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l’apòstol Tadeu. Allà podrem escoltar un cor vocàlic de cançons laiques i folklòriques, doncs l’acústica d’aquest
lloc conserva la veu més de 30 segons i això fa que en resulti un cant molt suau i molt impressionant. Després de
dinar sortirem vers el llac Sevan, el segon llac d’aigua dolça més gran del món, a uns 2.000 m sobre nivell del
mar, que ocupa el 5% de la superfície d’Armènia. Allà descobrirem, en un entorn natural impressionant, el
monestir Sevanavank (o de la península), que sembla surar sobre les aigües. Prosseguirem el nostre camí
vers Dilijan, que és un dels centres turístics més famosos d’Armènia. Segons els armenis: “Si al Paradís hi hagués
muntanyes, boscos i fonts d’aigües minerals, aquest estaria a Dilijan”. Acabades les visites del dia, continuarem
vers Dilijan. Allotjament a Dilijan.
5/8 L’Armènia septentrional medieval i cap a Geòrgia!
Dilijan – Alaverdí – Sadajlo (frontera) – Tblissi (MP)
Després d’esmorzar a l’hotel, ens endinsarem en les regions septentrionals d’Armènia, a través d’una regió boscosa
i molt espectacular on hi ha la ciutat d’Alaverdí, entorn de la qual es van construir els impressionants complexos
arquitectònics de Sanahin (966 d. C.) i Haghpat (976 d. C.), dues obres destacades de l’arquitectura armènia
medieval inscrites en la llista de patrimoni mundial de la Unesco que visitarem. A Sanahin existia una escola en la
qual, a més de teologia, s’ensenyava ciències i belles arts. Pel que fa a Haghpat, es tracta d’un immens complex
monàstic, integrat per esglésies, edificis conventuals, un refectori i una biblioteca. En ambdós casos, destaca la
delicada bellesa de les decoracions, presumiblement, realitzada per artesans del mateix taller. Acabades aquestes
visites, prosseguirem camí vers la frontera amb Geòrgia a Sadajlo. Allà canviarem de guia i de vehicle i
continuarem fins a Tblissi. Allotjament a Tblissi.
6/8 Tiblissi, l’altra Ibèria
Tblissi (MP)
Avui dedicarem tota la jornada a conèixer els indrets més interessants de Tblissi, ciutat fundada al segle V aC pels
antics iberis i la més duradora de les capitals històriques de Geòrgia (1122-1490). Passejarem pels carrerons
estrets de la ciutat vella, tan carregats de tradicions i d’història que estan inclosos en el llistat de patrimoni de la
Unesco. Pel nostre camí, toparem amb diverses construccions, exponents de la bellesa arquitectònica, religiosa i
secular, de la capital georgiana, representada tant per esglésies, mesquites o sinagogues com per les seves
famoses cases del segle XIX, de balcons multicolors. Entre d’altres monuments, visitarem la catedral de Santa
Maria de Sió (s. XIII), destruïda en nombroses ocasions pels invasors que han assolat Tblissi al llarg de la seva
història; l’església de Metekhi (s. XIII), originalment fundada com a capella palatina dels reis georgians; i
l’església Antchishati (s. VI), el nom de la qual deriva d’una venerada icona del Salvador que es va traslladar
aquí en el segle XVII; a més, gaudirem d’unes vistes panoràmiques de la fortalesa Narikala (s. XI), acròpoli
fortificada dalt d’un dels turons de la ciutat que es considera el “cor de Tblissi”. Més tard, visitarem el Museu
Nacional d’Història, imprescindible per a conèixer l’evolució històrica i cultural d’aquest fascinant país. I, per
acabar el dia, passejarem per l’avinguda Rustaveli, un passeig que constitueix el cor de la ciutat dissenyat pel
famós urbanista francès el baró de Haussman. Allotjament a Tblissi.
7/8 Seguint les petges de la reina Tamara
Tblissi – Khertsvisi – Vardzia – Tskaltubo (PC)
Un cop esmorzats, sortirem de Tblissi per a gaudir de la bellesa arquitectònica de la fortalesa de Khertsvisi (ss.
X-XIV), un dels castells més antics del país; en aquest cas, no farem la visita del monument, però sí que farem una
parada per a gaudir de les vistes panoràmiques. Continuarem el nostre periple amb destí a la cova de Vardzia (s.
XII), una fundació de la reina Tamar entorn l’església de la Dormició que té una profunditat de 500 m distribuïts al
llarg de nou pisos que encara conserven una bonica col·lecció de pintures medievals georgianes. Un cop acabada
aquesta visita, continuarem el nostre camí vers la regió d’Imerícia, el reialme més occidental de tots els estats que
es van crear en territori georgià. El destí final del nostre recorregut serà Tsalkubo, un dels centres termals més
importants del país i una ciutat residencial amb parcs i instal·lacions per a gaudir dels banys. Allotjament a
Tskaltubo.
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8/8 La Còlquida, la terra del Velló d’or
Tskaltubo – Kutaisi – Gelati – Latali – Mestia (PC)
Després d’agafar forces amb un bon esmorzar, sortirem amb direcció a Kutaisi, antiga capital del mític reialme de
la Còlquida i la primera seu del regne de Geòrgia (entre 975 i 1122). Allà farem dues visites d’un gran interès
històric. En primer lloc, la catedral Bagratiana (s. XI), dedicada per Bagrat III a la dormició de la Verge Maria; i,
tot seguit, el complex monàstic de Gelati (s. XII), inscrit a la llista de patrimoni de la Unesco, amb l’església
principal dedicada a la Nativitat de la Verge Maria i les altres dues a sant Nicolàs i a sant Jordi, que és una figura
molt venerada a Geòrgia. Un cop dinats, ens dirigirem vers una de les regions més singulars del país, anomenada
Svaneti, famosa per l’esperit bel·licós dels seus guerrers. Pel camí, pararem a Latali, on hi ha l’antiga església de
Matskhvarishi (ss. X-XI), dedicada a l’ascensió de la Verge Maria. El nostre camí acabarà a Mestia, la capital de
la regió. Allotjament a Mestia.
9/8 Svaneti, el país de les torres fortificades
Mestia – Ushguli – Mestia (PC)
Avui dedicarem tot el dia a conèixer millor aquesta singular regió del país georgià, famosa per les cases-torre de
Ushguli, d’una alçada considerable, i per les panoràmiques de la muntanya Shkara i els seus cims nevats. A més
de gaudir de les vistes del poblat i del paisatge natural de la zona, podrem visitar la solitària església de Lamaria
(s. XII), dedicada a la Verge Maria i decorada amb unes pintures molt antigues i singulars. Aquest indret té el
rècord de ser el lloc més alt habitat a Europa. Dinarem a la casa d’una família local i, per la tarda, coneixerem
millor el règim de vida dels habitants de Svaneti visitant el Museu Històric i Etnogràfic de Mestia. Allotjament a
Mestia.
10/8 Un passeig de 1.600 metres per la gruta de Prometeu
Mestia – Cova de Prometeu – Geguti – Tskaltubo (PC)
Després d’esmorzar, sortirem amb direcció a Tsalkubo, on farem la visita d’una gruta natural d’una gran bellesa
natural que les tradicional locals van identificar com la cova de Prometeu, en honor d’aquest heroi que, segons
el mites grecs, fou encadenat pels déus a una roca gegantina en càstig per haver robat el foc de l’Olimp i haver-lo
donat als homes. Durant el periple per l’interior d’aquesta llarga cova (1.600 m) gaudirem d’unes vistes
meravelloses gràcies a les curioses formacions d’estalactites i estalagmites que la conformen que, a ben segur,
excitaran la nostra imaginació. Des d’allà, ens aproparem al castell reial de Geguti (ss. VIII-XII), un dels millors
exemples d’arquitectura civil georgiana. Acabarem el dia a Tsalkubo.
11/8 Tot recordant Stalin
Tskaltubo – Gori – Tblissi (MP)
Un cop esmorzats, sortirem de Tsalkubo amb destí a la ciutat de Gori, al centre de Geòrgia, ciutat natal del
dirigent soviètic Ióssif Stalin, on visitarem la seva casa-museu. Després de menjar, continuarem camí vers
Tblissi, on tindrem la tarda lliure per a passejar, pel nostre compte i descobrir l’encís d’aquesta capital georgiana.
Allotjament a Tblissi.
12/8 En el cor històric de la Geòrgia medieval
Tblissi – Mtsjeta – Ananuri – Bakú (PC)
Després d’esmorzar, sortirem de Tblissi en direcció a Mtsjeta, el centre religiós de Geòrgia i una de les capitals
històriques del país. Allà hi ha l’històric monestir de Jvari (s. VI-VII), una església fortificada i dotada de quatre
absis que a l’edat mitjana era un centre de peregrinatge molt important per la seva relíquia de la Vera Creu; i la
catedral de Svetitskhoveli (s. XI), decorada amb un gran nombre de colorits frescos que ens expliquen els
mites i llegendes fundacionals de l’església georgiana, com ara el de la túnica sagrada de Jesús; tots dos
monuments estan a la llista de patrimoni de la Unesco. A la zona també visitarem el complex conventual de les
monges Samtavro (s. XI), construït sobre el lloc en que santa Nino es va aturar per a pregar i que acull la
sepultura d’un rei d’Ibèria anomenat Mirian III. Per la tarda, ens aproparem al jaciment arqueològic de
Dzalisa, una casa romana amb paviments de rics i colorits mosacis, i a la fortalesa d’Ananuri (s. XVII), una
fortificació inclosa a la llista de patrimoni de la Unesco que inclou diverses esglésies i un mausoleu amb les
sepultures dels ducs d’Aragvi. En finalitzar les visites, retornarem a Tblissi per agafar un avió amb destí a Bakú. En
arribar, trasllat a l’hotel i allotjament a Bakú.
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13/8 Bakú, la moderna i a la vegada antiga capital de l’Azerbaidjan
Bakú (PC)
El nostre penúltim dia de visites durant aquest viatge el passarem a Bakú, la moderna capital de l’Azerbaidjan,
ubicada a 28 m per sota del nivell de la mar. Gaudirem de les belleses arquitectòniques del seu passat musulmà,
especialment, el palau de Shirvanshah (s. XV), seu de la dinastia que governava aquestes terres, i farem una
ruta panoràmica per visitar, des de l’exterior, els principals monuments de la ciutadella antiga (tots a la llista de
patrimoni de la Unesco), cas de la Torre de la Donzella (s. XII), en honor d’una noia que es va suïcidar llençantse des de dalt; de la mesquita del divendres (s. VIII), una de les més antigues del Caucas, que es va construir
directament sobre un temple del foc zoroastrià i que ha estat molt reconstruïda i modificada al llarg dels segles; i
de la mesquita Muhamad Sinikkala (s. XI), de petites dimensions, però de singular bellesa. Per la tarda,
tindrem temps lliure per a copsar, pel nostre compte, els encants i l’exotisme d’aquesta ciutat a mig camí entre la
tradició i la modernitat. Abans d’anar a sopar ens aproparem al Yanardagh (o “Muntanya ardent”), un curiós
esdeveniment de la naturalesa que, des de fa segles, manté a la zona unes flames inextingibles de fins a 3 m
d’alçada que sorgeixen des de l’interior d’un petit turó d’argila a través de les esquerdes que hi ha en superfície.
Allotjament a Bakú.
14/8 Del Caucas a Barcelona
Bakú – Barcelona
Esmorzar a l’hotel i, abans de deixar l’Azerbaidjan, ens aproparem al Parc Nacional de Gobustan (a la llista de
patrimoni de la Unesco), on hi ha uns interessants petroglifs rupestres que ens expliquen la vida dels habitants de
la zona d’ara fa entre 40.000 i 6.000 anys. A continuació, farem una parada per a contemplar els camps del petroli
amb la perspectiva de la mar Càspia com a teló de fons. Per últim, però només si el temps ens ho permet, podríem
fer una visita de la mesquita Bibi Heybat (s. XIII), amb la tomba d’un dels descendents del profeta Muhammad.
En acabar les visites, trasllat a l’aeroport internacional de Heydar Aliyev amb destí a Barcelona. Final de viatge i
dels nostres serveis.
Pla de vols amb la companyia AEROFLOT
BARCELONA – MOSCU
MOSCU – YEREVAN
BAKU – MOSCU
MOSCU – BARCELONA

01
02
14
14

AGOST
AGOST
AGOST
AGOST

SU2515
SU1864
SU1855
SU2512

1650
0055
1515
1930

/
/
/
/

2205
0445
1725
2300

Allotjaments
Armenia
Hotel Opera Suite 4*+(en Yerevan) http://www.operasuitehotel.com/
Best Western Paradise 4* (en Dilijan) http://www.paradisehotel.am
Georgia
Hotel Radisson Blue 5* (en Georgia) https://www.radissonblu.com/en/hotel-tbilisi
Hotel Tskaltubo Plaza 4* (en Tskaltubo) http://www.tskaltuboplaza.ge/en
Hotel Tetnuldi 4* (en Mestia) http://www.tetnuldi.ge/
Azerbaidjan
Hotel Intourist (Baku) http://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/gydib-intourist-hotel-baku-autographcollection/
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