Presentació de viatges
Bhutan, Sicília, Uzbekistan i Turquia clàssica
Presentació

Nepal i Bhutan

Nepal, va néixer a partir d'una flor de lotus màgica en el llac que ocupava la vall
de Kàtmandu. Avui, Nepal recorda a terra de meditació i harmonia, on
l'espiritual sobrepassa els conflictes polítics, amb una cultura i un art
extraordinaris. Vuit dels catorze pics sobre els 8.000 metres del planeta es
troben aquí. Els noms d'Everest, Kanchenjunga o Annapurna, atreuen i captiven
als amants de la muntanya de tot el món.

Informació pràctica
Lloc

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

Bhutan, terra amagada en el cor de la gran regió de l'Himàlaia; espiritualitat en
els monestirs-fortalesa o dzongs que custodien les ciutats, i en els temples i
monestirs que esquitxen els petits pobles, ens mostren vides dedicades a la
meditació i transmeten una espiritualitat pràcticament impossible de trobar en
occident. La gent butanesa, amb gran independència, ha viscut una llarga vida
d'aïllament de la resta del món, amb això han aconseguit mantenir l'herència
cultural i espiritual de les seves velles tradicions.

Sicília
Des de temps prehistòrics, l’illa de Sicília, la més gran del Mediterrani, s’ha
revelat com una terra de convergència i de trobada per a tots els navegants
mediterranis. A més, per la seva posició geogràfica, també ha jugat un paper de
primer ordre com a pont entre una Àfrica i una Europa que, en aquells temps,
consideraven el Mediterrani com a mar de reunió, i no de separació, entre elles.

Uzbekistan
Qui no ha sentit a parlar mai de les campanyes d’Alexandre el Gran a l’Àsia
Central? o de les mítiques caravanes que transitaven per la Ruta de la Seda
entre Chang’an i Constantinoble? o de la Samarcanda del gran guerrer Tamerlà?
En aquest viatge podrem extasiar-nos en la contemplació de tots aquests
escenaris exòtics, emmarcats pels perfils de les famoses cúpules de color
turquesa i densament aromatitzats amb les olors de les espècies.

Turquia clàssica

Viatjar per Turquia és obrir els ulls a un món ple de sorpreses, doncs totes les
cultures de l’antiguitat hi estan representades. En aquest viatge volem descobrir
l’empremta que hi van deixar les grans civilitzacions clàssiques, la grega i la
romana, però també les altres cultures locals amb les quals grecs i romans van
entrar en contacte. Per aquesta raó, ens centrarem en els territoris on aquesta
empremta va ser més forta.

Professor/es

Carles Buenacasa
Professor d’història i cultura de l’Àsia Oriental i guia de viatges
Sicília, Uzbekistan i Turquia

Data i hora
Divendres 4 d’octubre de 2019
De 18,30h a 20,30h.
Preu
Activitat gratuïta.
Cal inscripció prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.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’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona

Anna Ayats
Directora de l’agència Malaika viatges
Nepal i Buthan
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