Presentació de viatge

Guatemala
Viva, màgica, mística i ancestral
Presentació

Viva, màgica, mística i ancestral. La seva història es remunta a
quatre mil anys, quan va emergir la civilització maia, el llegat de
la qual perdura avui dia amb les tradicions i cultura de la seva
gent.
Guatemala és un país d'extraordinària riquesa cultural i natural i
amb una ubicació geogràfica privilegiada. Les distàncies de lloc a
lloc són curtes, la qual cosa permet visitar diverses regions en un
mateix viatge

Informació pràctica
Lloc

Malaika Viatges
Carrer d'Enric Granados, 114
08008 Barcelona

És un país únic, d'aventura, inoblidable, entre el seu passat i
present, a més de la diversitat d'activitats que ofereix al visitant.
Conegut com el país de l'eterna primavera, gaudeix d'un clima
agradable que permet visitar-lo en qualsevol època de l'any.
El colorit dels seus mercats d'artesanies i dels seus vestits
regionals, l'hospitalitat de la seva gent, la bellesa dels seus
paisatges naturals que emmarquen volcans, llacs, rius i
muntanyes, fan que Guatemala quedi gravada en el cor dels qui
la visiten. El seu patrimoni natural, cultural i històric pot
descobrir-se en cada racó del país.
Guatemala alberga la major quantitat de llocs arqueològics de la
cultura maia, envoltats d'una impressionant flora i fauna, que els
converteix en veritables pulmons de la humanitat. La màgia i el
misteri del Món Maia subsisteixen en ciutats mil·lenàries com
Tikal, Yaxhá, Aguateca, Mirador, Quiriguá i Q’uma’*rkaj entre
altres.
Viatjar a Guatemala és recórrer la seva història, seguint els
passos dels déus que encara l'habiten, des del més recòndit de la
selva fins la vibrant metròpoli. Un contrast entre el vell i el nou
que fa despertar les ganes de visitar-la.

Professora

Anna Ayats
Directora de l’agència Malaika viatges

Programa del viatge

En les següents pàgines trobareu un resum del programa
del viatge.

Data i hora
Dijous 19 de març de 2020
De 19h
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
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DÍA 1.- 12 JULIOL
BARCELONA – MADRID – GUATEMALA CITY
Sopar
Presentació a l´aeroport de Barcelona, Terminal 1, mostrador de la companyia Iberia, dues hores abans de la
sortida del vol, trobada amb l´acompanyant de Malaika Viatges.
Facturació del equipatge i embarcament destinació Guatemala City, via Madrid.
Arribada a l´aeroport i trasllat privat a l´hotel.
Sopar i allotjament.
DIA 2.- 13 JULIOL
GUATEMALA CITY / COPAN
Esmorzar – dinar – sopar
Després de l´esmorzar , sortida per conèixer la ciutat de Guatemala capital del país a partir de 1775, gaudirem
d´una visita panoràmica del Parc Central, davant el Palau Nacional i Catedral,
seguim amb la visita del Museu Nacional d’arqueologia, que posseeix la
col·lecció precolombina més important d´ Amèrica Central.
Dinar en un restaurant de plats tradicionals de Guatemala.
A la tarda, sortida cap a l´est del país per arribar al poblat de Copán a Honduras.
Arribada i Check in a l´hotel.
Sopar i allotjament.

DIA 3.- 14 JULIOL
COPAN
Esmorzar – dinar – sopar
Visita del Parc Arqueològic de Copán és, potser, la major font d'informació sobre l'antiga civilització Maia. Al
llarg de tota la vall es troben vestigis d'aquesta gran civilització que va viure en la zona i que va aconseguir la seva
màxima esplendor entre els segles VI i VIII de la nostra era.

Els atractius més excel.lents que ens van deixar en herència els maies de Copán
son el parc Arqueològic Copán Runes; un conjunt de roques esculpides entre les
que destaquen algunes amb forma de granota; les esteles situades al llarg de la
vall, estructura única en el món. L'escala de jeroglífics que fan d'aquest lloc, un dels
centres d'art més fecunds i refinats del Món Maia. Descobriran piràmides i l'increïble
joc de pilota. i dos museus: el Museu Regional d'Arqueologia i el Museu de
l'Escultura Maia
Dinar campestre a l´entrada de lloc arqueològic de Copán.
A la tarda, visita del Museu d´Escultures que conté col·leccions d´escultures de ceràmica i objectes tallats de
pedra obsidiana, i també visitar la reserva de Macaw. Una part del parc es reserva natural per aus rescatades i
en perill, i un altre és una plantació de cafè ecològic, on podran caminar entre senders d´exuberants plantacions
florals tropicals i mates de cafè carregades de baies vermelles. Sobresortint per damunt i entre el fullatge d´aquest
oasi verd podrà veure aus de tots color i mides tant a prop que es sentirà també com una d´elles.
Sopar i allotjament.
DIA 4.- 15 JULIOL
COPAN / QUIRIGUA / LIVINGSTON
Esmorzar – dinar – sopar
Al matí, sortida de retorn cap a Guatemala, pas de la frontera i continuació cap al jaciment maia de Quirigua,
proper a la frontera amb Hondures. Un bell lloc que també és Patrimoni Cultural de la Humanitat, on trobem les
esteles més altes del Món Maia.
Dinar en ruta.
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Continuem cap a Rio Dulce per pujar a una barca a motor que ens portarà al pintoresc poble garifuna anomenat
Livingston. Un petit poble ple de música i rialles, i on ens endinsarem a l’ambient tropical de l´atlàntic
guatemalenc.
Arribada a l´hotel, sopar i allotjament.
DIA 5.- 16 JULIOL
LIVINGSTON / RIO DULCE / FLORES
Esmorzar – dinar – sopar
Retorn en barca al llarg del riu fent diferents parades i visites. Un passeig incomparable ja que podran observar
una gran varietat d´ocells damunt els arbres o en els manglars que s´amaguen al riu. Definitivament gaudiran
d´un preciós paisatge del canó de Riu Dulce.
Passaran davant del Castell de San Felipe que havia estat un veritable fort per a
protegir-se dels pirates.
Dinar a la vora del riu , per a degustar el plat tradicional : el tapado, fet a base de
llet de coco i peix.
Arribada a terra ferma i trasllat cap al nord del país per entrar a l´àrea de la
biosfera Maia.
Check-in a l´hotel situat a la regió del llac Petén Itzá i la Isla de Flores
Sopar i allotjament.
DIA 6.- 17 JULIOL
FLORES / MUSEU MAIA / YAXHA / FLORES
Esmorzar – dinar – sopar
Navegació amb llanxa sobre el llac Petén Itzá per a admirar els seus bells colors i la naturalesa que l'envolta fins
al Museu Maia on s’endinsaran a la història d'aquesta mil·lenària civilització amb una col·lecció d'atuells,
ceràmiques i objectes de pedra fets pels Maies.
Retorn a terra ferma i trasllat cap al Jaciment arqueològic de Yaxha i esmorzar en ruta.
El jaciment està situat a uns 70km de Flores, construït a la vora d'una llacuna que porta el mateix nom, està
envoltat de l'espessa jungla tropical de Petén. Aquest parc nacional era, en la seva època, el centre cerimonial
més important de la regió. Està compost per un complex de piràmides bessones a més de nombroses acròpolis.
Retorn a Petén Itzá.
Sopar i allotjament.
DIA 7.- 18 JULIOL
FLORES / UAXACTUN / TIKAL
Esmorzar – dinar – sopar
Trasllat cap a la reserva i parc de Tikal, on a 23 km al nord d'aquest parc, es troba el jaciment arqueològic maia
precolombí de Uaxactun, el nom de Uaxactun o Siaan K´aan (Nascuda del Cel), també és coneguda amb el nom
de “Ocho Piedra” prové de: uaxac que significa vuit i tun que significa pedra, nom
que va ser donat per Sylvanus Morley, pel fet que es va trobar la primera inscripció
amb data a l´estela 9, i va ser Morley el que va donar a conèixer aquest lloc
arqueològic l'any 1916.
La disposició de la ciutat va haver d'adaptar-se a les condicions del terreny, per la
qual cosa els grups no es troben en conjunt.
Està integrada per vuit grups arquitectònics dispersos sobre cinc elevacions
naturals ,rodejats de nombrosos conjunts residencials.
Dinarem en un petit restaurant de la comunitat de Uaxactun. A la tarda , visita de la comunitat i associacions de
la zona. Trasllat de tornada cap a l´hotel situat dins el recinte de Tikal.
Sopar i allotjament.
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DIA 8.- 19 JULIOL
TIKAL
Esmorzar – dinar – sopar
Aquest dia, comencem la jornada molt aviat de matinada , a les 04,00hrs per a poder apreciar l'alba i viure el
despertar de la jungla
Esmorzar tipus box durant la visita.

Tikal, situat al mig de la espessa jungla; es el jaciment excavat més gran de les Amèriques i conté algunes de les
restes arqueològiques més fascinants de la antiga civilització Maia. És la reserva natural i cultural més important de
Guatemala i va ser declarada parc nacional el 1955 i Patrimoni Mundial per la UNESCO el 1979.
Tikal comprèn 576km2 de selva exuberant envoltant el centre cerimonial. A la Universitat de Pensilvània li va
caldre 13 anys revelar al voltant de 16km2, no obstant això moltes queden encara per descobrir-se.

És un lloc ple de flors i fauna en el qual habiten més de 300 espècies diferents
d'ocells, simis i felins entre altres. Aquest fantàstic indret és Patrimoni Cultural
de la Humanitat que va ser producte de la grandesa d'una de les civilitzacions
més importants de la història d'Amèrica, els Maies.
La ciutat de Tikal es considerada com la més gran i poderosa de la seva època, ja
que hi van viure milers d´habitants i famílies de la reialesa així com importants
sacerdots i xamans. Descobriran grans construccions , esteles amb jeroglífics que
els faran retrocedir en el temps a l´època dels maies.

Tikal posseeix una certa màgia i és tant irresistible que un cop arribes no vols marxar.
Dinar inclòs.
Retorn a l ´hotel, sopar i allotjament.

DIA 9.- 20 JULIOL
TIKAL  GUATEMALA CITY - ANTIGUA
Esmorzar - Dinar
Trasllat a l´aeroport de Flores per prendre el vol destí la ciutat de Guatemala.
Arribada i trasllat al centre de la ciutat per a gaudir del dinar.
A la tarda, visitarem els museus Ixchel (on hi trobarem vestits indígenes ) i Popol Vuh (col·lecció de peces
Maies ). Continuarem cap a Antigua, ciutat colonial, és coneguda com una de les més belles ciutats colonials
d’Amèrica Llatina i patrimoni cultural de la Humanitat.

La ciutat d'Antigua, anteriorment coneguda com a Santiago de los Caballeros de Guatemala, és una de les
regions més emblemàtiques de la República de Guatemala, i una de les més visitades a Amèrica, raó per la qual és
una referència turística internacional.
Fundada el 10 de març del 1543 per el conquistador espanyol Don Pedro de Alvarado, aquesta ciutat conserva el
seu estil colonial tot i el pas del temps. El traç d'aquesta metròpoli va ser realitzat per l'Arquitecte italià Juan
Francisco Antonelli, en 1542, convertint-la en la primera urbs planificada en el nou món, la qual cosa va donar
oportunitat a que notables arquitectes desenvolupessin tota la seva creativitat en la construcció d'edificis i altres
obres públiques.
Arribada a l´hotel i sopar lliure.

DIA 10.- 21 JULIOL
ANTIGUA - PANAJACHEL
Esmorzar – dinar- sopar
Després d´esmorzar visitarem la bella ciutat colonial d’Antigua.
Descobrirem la catedral que domina la Plaça d'Armes, envoltada d'antigues
construccions del
govern com el Palacio de la Capitania General construït en 1549 i la Iglesia de
San Francisco construïda pels franciscans, del segle XVI fins a principis del segle
XVIII i on està enterrat Sant Pere de Betancourt, la qual cosa fa d'aquesta església
una destinació important per a la peregrinació d'Amèrica Llatina.
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Després de dinar en un restaurant del centre històric, visitarem els magnífics museus de l'antic convent de
Santo Domingo.
Al segle XVII el convent de Santo Domingo era un dels més grans d´Amèrica i al 1773 el terratrèmol Santa
Marta el va destruir quasi en la seva totalitat.
Al 1989 es va iniciar el projecte denominat Casa Santo Domingo amb l´objectiu fonamental del rescat dels
vestigis del convent i el temple soterrat per tones de “ripio”.
Actualment és un hotel de luxe i compost per 5 museus, un d'ells és el bell museu colonial que conté obres
produïdes durant els segles XVI, XVII, XVII i principis del segle XIX. Inclou pintures religioses, escultures
d'arcàngels, sants, verges, querubins i ànimes entre altres.
Un cop finalitzada la visita seguirem la ruta cap a la regió del llac Atitlán situat a 1.500m d´alçada , fins arribar a
Panajachel.
Arribada a l´hotel i sopar.
DIA 11.- 22 JULIOL
PANAJACHEL - SAN JUAN - SANTIAGO - PANAJACHEL
Esmorzar – dinar -sopar
Després d´esmorzar prendrem una llanxa privada i navegarem sobre el llac Atitlán, situat en un enorme cràter
volcànic, a la vora del qual trobem els volcans de Atitlán, Tolimán i Sant Pere de la llacuna (“Els tres gegants“).
El llac té una extensió de 130 km2, i el color de les seves aigües canvia de blau profund al verd.
Va ser format fa 84.000 anys a causa d'una erupció volcànica, es troba a 1.500m sobre el nivell de la mar amb una
longitud de 18 km, i una profunditat de fins a 341 m.
Entre plantacions de cafè, cotó, bananer i blat de moro, apareix el petit poble de San Juan els carrers empedrats i
empinats cap a les ribes del llac li donen un aspecte únic. Les dones vesteixen faldilles a ratlles i “huipiles” brodats
de flors acolorides, ocells i estrelles. Aquestes dones mantenen les tradicions ancestrals.
Trobarem l'associació LEMA, constituïda per un grup de dones teixidores que fabriquen tèxtils amb tints naturals,
a més d'artesans i pintors que ens ensenyaran les seves tècniques quan les visitem.
Dinarem amb una familia Tz’utujil per a compartir i escoltar les seves històries. Seguirem en llanxa uns 30min
fins a Santiago de Atitlán on visitarem la seva famosa església construïda entre 1572 i 1581, alberga desenes
d'estàtues de sants vestits amb robes indígenes, és una fusió única de catolicisme i motius maies. És molt comú en
aquesta població que les dones teixeixin i vesteixin huipiles brodats d'ocells i rams de flors.
Tornarem amb llanxa cap a Panajachel (aproximadament 40min) on ens allotjarem.
Sopar a l'hotel.
DIA 12.- 23 JULIOL
PANAJACHEL - CHICHICASTENANGO - ANTIGUA
Esmorzar – dinar – sopar
Avui ens dirigirem cap al centre de la regió del Quiché per a visitar el poble de Chichicastenango (aprox
1h20mn de ruta), un pintoresc poble en el que les tradicions maies segueixen presents.
Visitarem un dels mercats més grans i importants de la regió. Tots els dijous i
diumenges , el poble s´omple de veïns i comerciants locals i de pobles veïns.
Un mercat acolorit pels tèxtils fets a mà per les teixidores que utilitzen tècniques
heretades per les seves avantpassades, així com per tots els cistells plens de fruites
i hortalisses autòctones de la regió, collides pels homes que segueix la tradició i
tècniques de collita maia.
Dinarem prop del mercat i de l´església per a seguir amb la visita de l'església de
Santo Tomas construïda en 1540. Aquesta església va ser, abans de la conquesta, el temple del sol dels maies.
L'església va ser construïda sobre els ruïnes del temple per aquesta raó els maies Quichés veneren als seus
ancestres i divinitats al llarg de l'escalinata de l'església, formada per 18 graons simbolitza els mesos del calendari
maia on indígenes, xamans i turistes s´hi troben.
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Tindrem l´oportunitat de veure xamans realitzant cerimònies amb ofrenes d’encens, alcohol, aigües perfumades i
pètals de flors, així com moltes espelmes de colors.
Seguirem la ruta de tornada cap a Antigua (aprox 2h30), trasllat a l´hotel i sopar.
DIA 13.- 24 JULIOL
ANTIGUA - GUATEMALA - MADRID
Esmorzar
Després de l´esmorzar tindrem el matí lliure per gaudir d’Antigua , podrem dinar en algun dels restaurants de la
ciutat.
A l´hora prevista trasllat a l´aeroport internacional La Aurora per prendre el vol cap a Barcelona, via Madrid.
Nit a bord.
DÍA 14.- 25 JULIOL
MADRID - BARCELONA
Arribada a l´aeroport de Madrid i conexió amb el vol a Barcelona
Arribada i fi dels nostres serveis.
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