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Petra
Presentació: A la recerca dels nabateus, 200 anys del descobriment de Petra
Una nit d’estiu de 1812, al voltant d’un foc i rodejat de camperols locals en mig del desert jordà, un suïs
vestit amb indumentària àrab escoltava atentament com li parlaven d’una deserta ciutat amagada enmig
de les roques... Pocs dies després, el 21 d’agost d’aquell mateix any, aquest suïs anomenat Burckhardt va
ser el primer europeu en entrar per primera vegada a l’antiga ciutat de Petra, posant-la així dins dels
llibres d’història.
Dia
Dimecres 22 de Febrer de 2012
Lloc
Fnac Illa Diagonal - Avinguda Diagonal, 549 – 08029 Barcelona - 934445900
Hora
19h
Preu
Gratuït

Taller infantil: Construïm el Tresor de Petra!
En aquest bicentenari també volem que els més petits coneguin la magnífica ciutat de Petra i els seus
monuments. Ho farem reconstruint el més emblemàtic dels seus edificis: el Tresor!
Veniu amb els vostres fills i passeu un entretingut matí en família descobrint els misteris del Tresor del
Faraó de Petra!
Dia
Dissabte 17 de Març de 2012
Lloc
Aula Arqueonet – Centre d’Estudis Catalunya – Pelai, 42, 2on – 08001 Barcelona
Hora
11h a 13h
Preu
5 €. Cal inscripció prèvia.
Inscripcions a arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352

Xerrada de presentació del viatge: Les meravelles de Jordània
Malgrat les seves modestes dimensions, Jordània ha jugat un paper molt important en la història del
Pròxim Orient a causa de la seva posició geogràfica, com a pont entre les cultures d'Àfrica i Àsia. A
Jordània hi podem trobar l’herència de totes aquestes cultures en forma d’espectaculars monuments, així
com també nombroses meravelles naturals.
Dies
Dimecres: 10 d’Abril de 2012
Lloc
Aula Arqueonet – Centre d’Estudis Catalunya – Pelai, 42, 2on – 08001 Barcelona
Hora
19,30h a 20,30h
Preu
Gratuït. Cal inscripció prèvia.
Inscripcions a arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352

Curs introductori: Jordània i el regne perdut dels nabateus
1. Jordània: Terra de meravelles
2. Geografia, geologia i art: on la natura i l’home es donen la mà
3. Història, cultura i societat del regne nabateu
4. Petra, un viatge a la capital dels nabateus
Dies
Dimecres: 9, 16, 23 i 30 de Maig de 2012
Lloc
Aula Arqueonet – Centre d’Estudis Catalunya – Pelai, 42, 2on – 08001 Barcelona
Hora
19h a 21h
Preu
80 €. Cal inscripció prèvia.
Inscripcions a arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352

Viatge: Les meravelles de Jordània
Dies Del 26 de Juliol al 2 d’Agost de 2012
Agència organitzadora Big Sur Assessors de Viatges
Plaça de la Bòbila 6B - 08398 Santa Susanna
www.viatgesbigsur.com
Preu 2.090€ per persona
Informació i inscripcions a
arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
info@viatgesbigsur.com – 931153250
Itinerari
Dia1: Barcelona – Amman | Dia2: Amman – Ajlun – Jerash – Amman | Dia3: Amman – Madaba – Mont Nebo – Kerak – Petra
| Dia4: Petra | Dia5: Petra – Wadi Rum | Dia6: Wadi Rum – Mar Morta | Dia7: Mar Morta – Amman | Dia8: Amman –
Barcelona
Serveis inclosos: Grup mínim 10 persones i màxim 14 persones | Vols directes | Guia arqueòleg acompanyant des de
Barcelona (Professor Felip Masó) | Guia local privat de parla espanyola | Tots els trasllats en vehicle climatitzat |
Allotjament en hotels de 5* | Pensió complerta durant tot el recorregut | Totes les visites amb entrades incloses |
Assegurança bàsica de viatge | Taxes d’aeroport i suplement de carburant: 180,00 €/persona (a revalidar en el moment de
l’emissió) | Xerrada prèvia informativa amb el professor Felip Masó | Dossier de viatge digital amb informació detallada.
El preu no inclou: Begudes als àpats | Extres personals | Qualsevol servei no detallat al programa

