Viatge cultural:

Armènia i l’Ararat,
un retorn als temps bíblics
D
Deell 2288 ddee m
maarrçç aall 66 dd’’aabbrriill ddee 22001155

Presentació
Avui en dia, la República d’Armènia és tan sols un reducte geogràfic d’allò que, en el seu moment, fou el Gran
Regne d’Armènia, un dels països més antics del món, els dominis del qual s’estenien entre les costes del Mar
Negre, les del Caspi, el llac Van i les fonts del Tigris. Des del 301, Armènia va adoptar el cristianisme gràcies a
l’obra del missioner i heroi nacional, Gregori l’Il·luminador. Aquesta religió va arrelar tan profundament en el país
que ha deixat una empremta profunda, marcant la seva posterior evolució històrica i, fins i tot, la seva geografia,
ja que hi ha qui pensa que va ser a Armènia on va estar ubicat el famós Jardí de l’Edèn o que va ser a la muntanya
Ararat on va encallar l’arca de Noè. Durant aquest viatge coincidirem amb la més autèntica i tradicional de les
seves celebracions religioses: la Pasqua Armènia, que commemora la passió i la resurrecció de Jesús.
Dates
Del 28 de març al 6 d’abril de 2015
Guia especialista
Professor Carles Buenacasa Pérez
Dr. en Història Antiga i Professor Agregat al Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona (UB).
Preu per persona en habitació doble
Preu en habitació doble: 1.895.-€ / persona + Taxes
Suplement grup 12 – 13 persones: 65.-€ / persona
Suplement grup 10 – 11 persones: 125.-€ / persona
Suplement individual: 350.-€
Grup màxim
14 persones
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Agència gestora

Big Sur Assessors de Viatges
Serveis inclosos
 Acompanyament durant tot el viatge del guia especialista d’Arqueonet: Professor Dr. Carles Buenacasa.
 Dossier cultural, en format digital, descarregable a ordinadors, tauletes, smartphones, etc.
 Xerrada prèvia a càrrec de l’especialista d’Arqueonet.
 Xerrades temàtiques a càrrec de l’especialista d’Arqueonet realitzades durant el viatge.
 Grup mínim de 10 i màxim de 14 persones.
 Guia local privat de parla espanyola.
 Vols internacionals amb Aeroflot, classe turista.
 Tots els trasllats privats en vehicle climatitzat.
 Allotjament en hotels categoria 4* a Erevan i Dzogaret, 5* a Tsakhadzor i boutique a Dilijian, habitació doble.
 Visites detallades en privat (entrades incloses).
 Espectacle folklòric a Ashtarak.
 Cor vocàlic en privat a Geghard.
 Pensió Complerta durant tot l'itinerari en hotels i restaurants seleccionats.
 Propines.
 Assistència a destinació 24 hores.
 Assegurança de viatge AXA VIP Plus 2000.
 Certificat AXA GIF.
Serveis no inclosos
 Taxes d'aeroport (178.-€ aprox. A revalidar en el moment de l'emissió).
 Begudes.
 Extres personals.
 Qualsevol servei no detallat al programa.
Inscripció
Per fer la inscripció cal seguir els següents passos:
1. Preinscripció
Per email: enviar un missatge a l’adreça arqueonet@arqueonet.net especificant la següent informació:
o Títol del missatge: “Viatge a Armènia”
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
28/3.
BARCELONA – MOCÚ – EREVAN
A l’hora indicada, ens reunirem amb el nostre guia a l’aeroport de Barcelona per volar amb destí a Erevan. Arribada
a l’aeroport internacional de Zvartnots, recepció i trasllat al nostre hotel. Allotjament.
29/3.
EREVAN (PC)
Al matí, començarem el nostre recorregut per la ciutat d’ Erevan 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. A continuació, dinarem en un restaurant local. A la tarda, prosseguirem el nostre recorregut per la
capital armènia visitant 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. A la nit, serem complimentats amb un
sopar de benvinguda en un restaurant tradicional. Retorn a l’hotel i allotjament.
30/3.
EREVAN – KHOR VIRAP – COVA DELS OCELLS – NORAVANK - EREAN (PC)
Després d’esmorzar, sortirem en direcció al monestir de Khor-Virap (segles IV-XVII), seguint un camí entre
muntanyes que ens permetrà d’admirar els celebrats paisatges armenis. El monestir es troba situat a la vall
d’Ararat, al costat de la muntanya de reminiscències bíbliques en què, segons la tradició, va encallar l’arca de Noè.
Va ser 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). A continuació, ens dirigirem cap
al S per a descobrir la “bressol” del vi, ja que és a Armènia on s’han trobat les evidències més antigues sobre la
pràctica de la viticultura en tot el món. Visitarem la Cova dels Ocells, habitada des de l’Edat del Coure. Compta
amb un microclima únic i estable perfecte per a l’emmagatzematge d’aliments i vi, per la qual cosa porta en ús des
de fa uns 6.000 anys. La visita a aquest indret únic la realitzarem amb el cap de les excavacions, Boris Gasparyan.
Prosseguirem cap al monestir de Noravank (o “Monestir Nou”), centre religiós i cultural de segle XII, situat en
un lloc agrest i d’una gran bellesa natural. Envoltat de muralles, s’organitza entorn de tres esglésies, de dos pisos:
la de Sant Joan Baptista (s. XIII); la de Sant Jordi (s. XII), que conté les tombes dels prínceps de la casa Orbelian;
i la Capella de la Mare de Déu, església-mausoleu bellament decorada. En acabar les visites, tornarem a Erevan per
a sopar en un restaurant amb música clàssica. Allotjament.
31/3.
EREVAN – FÀBRICA DE CONYAC – GARNI – GEGHARD – ISAKHADZOR (PC)
Després d’esmorzar a l’hotel, 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, Josef Stalin va oferir conyac armeni a
Winston Churchill i aquest va quedar tan impressionat que li’n féu una comanda anual. Prosseguirem 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 antiga. Situat sobre un promontori escarpat, el temple fou construït pel
rei Tiridates I com a complement de la seva residència estival. Dinarem en una casa local a Garni, on tindrem
l’oportunitat de veure com es cou el pa armeni tradicional (lavash) i de gaudir d’una barbacoa al forn subterrani
anomenat tonir. Continuarem el nostre camí vers el nord-est, 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 Jesús a la creu. Allà
podrem escoltar un cor vocàlic de cançons laiques i folklòriques; l’acústica d’aquest lloc conserva el so durant més
de 30 segons, la qual cosa fa que en resulti un cant molt suau i molt impressionant. Acabades les visites del dia,
continuarem vers Tsakhadzor. Sopar i allotjament a Tsakhadzor.
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1/4.
ISAKHADZOR – LLAC SEVAN – GOSHAVANK – DILIJAN (PC)
Després d’esmorzar, d’hora al matí, sortida cap al llac Sevan, el llac alpí més gran del món, que ocupa el 5% de
la superfície d’Armènia. Situat a uns 2.000 metres sobre nivell del mar, és el segon llac d’aigua dolça més gran del
món. Allà descobrirem, en un entorn natural impressionant, el monestir 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”. Culminarem les visites del dia dirigint-nos vers el curs superior del riu Agstev, on es troba el
complex monàstic de Goshavank (ss. XII-XIII), a 1.252 metres d’alçada, integrat per diverses esglésies,
capelles i una biblioteca. Sopar i allotjament a Dilijan (PC).
2/4.
DILIJAN – AKHTALA – HAGHPAT – SANAHIN – DZORAGET (PC)
Després d’esmorzar a l’hotel, ens endinsarem en les regions septentrionals d’Armènia, a través d’una regió boscosa
i molt espectacular. La nostra primera visita del dia serà la ciutadella d’Akhtala, la muralla de la qual constitueix
un dels pocs exemples de construccions militars medievals armènies. La seva església conté frescos del segle XI.
Dinarem a un restaurant local degustant la famosa barbacoa armènia. A la tarda, visitarem els 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. 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 les visites del dia sortirem cap
Dzoraget. Sopar i allotjament a Dzoraget.
3/4.
DZORAGET – SAGHMOSAVANK – ASHTARAK – EREVAN (PC)
Esmorzarem i, a continuació, sortirem vers el monestir de Saghmosavank (o dels Salms), del segle XIII, situat
al congost del riu Kasaj i amb un perspectiva impressionant del congost de Saghmosavank. Prosseguirem camí cap
a Ashtarak (en armeni, “torre”), capital administrativa de la regió Aragatsotn, també situada al costat del congost
del riu Kasaj i accessible mitjançant un pont d’arcades ogivals que data del 1664. La ciutat està dotada d’esglésies
antigues, interessants museus i complexos de restaurants, hotels i casinos. A Ashtarak es troben l’església de
Karmravor (s. VII), que és la més petita d’Armènia, i la església de Tsiranavor, més antiga encara (s. V),
ambdues d’una gran bellesa decorativa i amb l’encant de les teulades de teules vermelles. En aquesta localitat
assistirem a l’espectacle folklòric anomenat Tonatsuyts, que ens proporcionarà l’oportunitat de conèixer els rituals
autèntics i tradicionals de la Pasqua armènia, d’una antiguitat ancestral. A continuació retorn a Erevan. Sopar i
allotjament a Erevan.
4/4.
EREVAN: MATENADARAN – VERNISSAGE – MERCAT DE FRUITES (PC)
Esmorzarem i tot seguit farem una visita al Museu de Manuscrits Matenadaran, dipositari de 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. Després continuarem les nostres
visites al jaciment arqueològic d’Erebuni (s. VII aC), que conté unes muralles i altres restes constructives d’una de
les civilitzacions més antigues d’Armènia: el regne d’Urartu. A continuació, visitarem el Vernissage, que és un
mercat a l’aire lliure, un escenari únic per a presenciar la fusió entre les tradicions nacionals armènies i la
modernitat del país. Visitarem, també, el Mercat de Fruites, en què es pot trobar una àmplia varietat de fruites,
llegums i verdures armènies, famoses pel seu sabor, així com una àmplia varietat de fruites seques, com l’albercoc.
Dinar i resta de la tarda lliure, fins a l’hora de sopar, per a poder gaudir de la ciutat pel nostre compte. Sopar en
restaurant local i allotjament a Erevan.
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5/4.
EREVAN – ECHMIATSIN – ZVARTNOTS – EREVAN I SOPAR DE PÀSQUA (PC)
Esmorzar. El nostre darrer dia descobrint Armènia ens portarà vers la ciutat d’Echmiatsin, a 20 quilòmetres
d’Erevan. Pel camí, farem una parada per visitar l’església de Santa Hripsime, construïda al segle VII sobre la
tomba de la santa i considerada una de les meravelles d’Armènia. Prosseguirem la nostra ruta fins a la catedral
de Echmiatsin, que és el centre religiós d’Armènia i 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, pararem
a les ruïnes de l’església de Zvartnots (s. VII), al cor de la plana de l’Ararat, que commemora l’aparició dels
àngels custodis a Gregori l’Il·luminador. El nostre periple per Armènia es mereix un final de festa amb
magnificència i, per aquest motiu, el nostra comiat consistirà en un Sopar de Pasqua en un restaurant tradicional
armeni, tastant els plats típics d’aquesta festivitat i degustant el vi negre armeni. Allotjament a Erevan.
6/4.
EREVAN – BARCELONA
A l’hora prevista, trasllat a l’aeroport d’Erevan per prendre el vol que, via Moscou, ens portarà de nou a Barcelona.
Arribada i final del nostre periple per terres armènies.
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