Xerrada presentació de viatge

Egipte: Retorn a la terra dels farons
Dates del viatge: del 7 al 20 de juliol de 2019

Presentació

Informació pràctica

Després d’uns anys convulsos, l’estabilitat sembla que ha arribat
a Egipte i el país dels faraons es disposa a rebre amb els braços
oberts a tots els amants d’aquesta fascinant civilització. Aquest
retorn a Egipte ha estat llargament esperat per molta gent i
conscients d’això, hem preparat un viatge molt complert en el
que a més de les visites habituals hem inclòs algunes visites a
llocs excepcionals que habitualment estaven tancades des de feia
dècades al turisme com la tomba de Set I a la Vall dels Reis, la
tomba de Nefertari a la Vall de les Reines, la piràmide Romboidal
de Dashur, la Piràmide d’Unas i el Serapeum a Saqqara o el
recent obert santuari del temple de Hatshepsut a Deir el Bahari.
Si vols saber més coses sobre aquest fascinant viatge, vine i
gaudeix de la presentació que farem amb els guies que us
acompanyaran, en Miquel Carceller, en Mohamed Badran i en
Takek Abd el-Gawad. Amb ells comentarem els aspectes del
viatge, els llocs a visitar, l’estat del país i moltes altres coses tot
gaudint dels sabors més típics d’Egipte: un carcadé, uns
baklawas i alguna sorpresa més...

Lloc
Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort

Data i hora
Dimecres 30 de gener de 2019
De 19,30h a 21h
Activitat gratuïta
Cal inscripció prèvia

Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:

Professors
Professor acompanyant:
Miquel Carceller Sindreu
Màster Egiptologia UAB. Investigador de l’IEPOA (UAB).
Guies del viatge
Mohamed Fahty Ahmed Badran
Tarek Fahty Fahmy Abd el-Gawad

Egiptòlegs i guies de viatges.

Programa del viatge

 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_contact
e.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net, indicant
l’activitat a la que us voleu inscriure, el
nom i cognoms, l’e-mail i el telèfon de
contacte
 Per telèfon: als números 937423014
ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona

Podeu descarregar-lo al següent enllaç:
http://www.arqueonet.net/Arxius/19046.pdf
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