Viatge cultural

Turquia, a la recerca de les antigues
civilitzacions anatòliques
D
Deell 1166 aall 2299 ddee jjuulliiooll ddee 22001155

Presentació
Pocs llocs com l’actual Turquia poden oferir una varietat cultural tan àmplia que pot fer-nos anar des dels albors
del Neolític, passant per l’Edat del Bronze, del Ferro i el món hel·lenístico-romà fins arribar al món islàmic i otomà, i
tot amb una riquesa monumental impressionant. Coneixedors de la impossibilitat de visitar tot el fastuós passat
anatòlic d’una sola vegada, amb aquest viatge encetem un cicle de tres viatges consecutius que en permetran
conèixer d’una forma molt més complerta tota la història de Turquia.
En aquest primer viatge ens acostarem als orígens més remots de la història anatòlica, visitant un dels jaciments
neolítics més sorprenents que està fent reescriure la història d’aquest període en tot el Pròxim Orient,
l’assentament de Göbeklitepe, més antic que Çatal Hüyük i amb unes troballes que els arqueòlegs creien fins fa
poc impossibles en aquesta època. Però el gruix del programa el dedicarem a conèixer la que sens dubte va ser la
civilització principal d’Anatòlia: els hitites. D’origen indoeuropeu, aquest poble es va instal·lar a la plana anatòlica i
fusionant-se amb la població local va donar lloc a un dels imperis més importants del Pròxim Orient, capaç
d’acabar amb la dinastia babilònica de Hammurabi, d’aniquilar a l’imperi de Mitanni i d’enfrontar-se de tu a tu amb
el tot poderós Egipte de Ramsès II. Però a més d’aquest impressionant currículum militar, els hitites van deixar una
vastíssima quantitat de monuments que, començant per la seva capital, Hattussas, s’estenen pel cor d’Anatòlia
combinant la seva poderosa monumentalitat amb l’impressionant entorn escenogràfic natural.
El recorregut al passat anatòlic acabarà visitant un dels grans misteris de l’arqueologia tuca que encara queden per
desvetllar: la tomba d’Antíoc I, rei de Commagene a Nemrut Daği. Situada a més de 2000m d’alçada s’aixeca un
enorme túmul de 50 m d’alçada i més de 150 de diàmetre on en alguna part del seu interior s’amaga la cambra
funerària d’aquest rei del s. I aC i que encara roman a l’espera de ser descoberta...
Però no tot seran visites al passat històric, durant el recorregut també ens deixarem embadalir per una de les
meravelles de la naturalesa, la Capadòcia, on veurem paisatges que semblen sortits de la imaginació i visitarem la
sempre fascinant Istambul, per acabar el viatge fent un té de poma al basar i deixant-nos emportar per la màgia
d’aquesta terra i la seva fantàstica i mil·lenària història.
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Dates
Del 16 al 29 de juliol de 2015
Guia especialista
Professor Felip Masó Ferrer
Arqueòleg i professor d’Història antiga i Arqueologia del Pròxim Orient antic
Preu per persona en habitació doble
Preu en habitació doble: 2.880.-€ / persona + Taxes
Suplement grup 12 – 13 persones: 65.-€ / persona
Suplement grup 10 – 11 persones: 150.-€ / persona
Suplement individual: 485.-€
Grup màxim
14 persones
Agència gestora

Big Sur Assessors de Viatges
Serveis inclosos
 Acompanyament durant tot el viatge del guia especialista d’Arqueonet: Professor Felip Masó
 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 Turkish Airlines classe turista.
 Vols domèstics amb Turkish Airlines per als trajectes Istanbul – Ankara / Malatya – Istanbul, classe turista.
 Tots els trasllats privats en vehicle climatitzat.
 Allotjament en hotels categoria 4* a Ankara, Kayseri, Adana, Gaziantep i Istanbul, 5* a Sanliurfa, hotel cova
boutique a Capadòcia, 3* a Bogazkale i hotel categoria especial a Nemrut, habitació doble.
 Visites detallades en privat (entrades incloses).
 Pensió Completa durant tot l'itinerari en hotels i restaurants seleccionats.
 Propines.
 Visat d’entrada.
 Assistència a destinació 24 hores.
 Assegurança de viatge AXA VIP Plus 3000.
 Certificat AXA GIF.
Serveis no inclosos
 Taxes d'aeroport (219.-€ aprox. A revalidar en el moment de l'emissió).
 Begudes.
 Extres personals.
 Qualsevol servei no detallat al programa
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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 Turquia”
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.).
Programa detallat
16/7 Barcelona – Istambul – Ankara (MC)
Presentació a l'aeroport a l’hora convinguda per agafar el vol que ens portarà cap a Ankara. Arribada, allotjament i
sopar a Ankara, moderna capital de Turquia i la porta que ens obrirà el camí a una nova aventura per Orient.
17/7 Ankara – Dereköy (Gavurkalesi) – Ankara (PC)
Esmorzar i sortida per visitar les runes de Gavurkalesi, centre cultual i religiós dels hitites i on es troba un
imponent relleu que ens permetrà tenir la primera presa de contacte amb el món hitita i el seu art. De tornada a
Ankara, visita de la ciutat que inclou el Museu de les Antigues Civilitzacions Anatòliques, un dels millors
museus del món en art del Pròxim Orient i on es troben les restes de jaciments tant significatius com Çatal Hüyük,
Gordion o els famosos relleus de Karkemish i la porta del Príncep original de Hattusas, entre d’altres tresors
arqueològics. A prop del Museu s’hi troba també el Temple d’August, una obra construïda pel rei Pylamenes de
Galatea on honor a la visita de l’emperador a la zona, i on es troba la còpia més important de les Res Gestae Divi
Agusti, és a dir, la inscripció on quedaven fixades les gestes més importants de la vida d’August.
Allotjament i sopar a Ankara.
18/7 Ankara – Çorum – Alacahöyük – Bogazkale (PC)
Després d’esmorzar, continuarem fins a Çorum on coneixerem millor el món dels hitites a través de les peces
conservades al Museu de Çorum on veurem algunes de les troballes que es van fer en aquesta zona. I sense
abandonar la nostra recerca de les antigues civilitzacions anatòliques, seguirem fins a Alacahöyük, una de les
ciutats hitites més importants (amb el seu museu) on veurem els orígens del treball en pedra i de la iconografia
present en els posteriors relleus dels palaus assiris, i on també es deixarà sentir la presència egípcia entre les
seves pedres. Després de dinar, arribarem a la població de Bogazkale, on demà visitarem la capital dels hitites.
Allotjament i sopar a Bogazkale.
19/7 Bogazkale – Hattusas – Yazilikaya – Kultepe Kanish – Kayseri (PC)
Avui dedicarem el dia a conèixer Hattusas, capital dels hitites, l’imperi més important d’Anatòlia i un dels més
importants del Pròxim Orient, capaç de frenar al totpoderós Egipte de Ramsés II. L’abrupta orografia de la zona
justifica la tria d’aquest espai per construir-hi la residència reial. Aquí hi podrem veure les portes dels lleons i de les
esfinxs, les restes del gran temple, de la ciutadella on es trobava el palau, la porta reial.... Però si hi la residència
reial era important, més ho era en un poble com el dels hitites on la religió impregnava completament la seva vida,
el seu santuari principal, Yazilikaya. En un entorn perfectament adaptat a la natura, les parets mostren les
processons dels més de 1000 déus del seu panteó i d’altres aspectes de la religió que, sorprenentment i com
veurem, tenen un gran paral·lelisme amb el temple de Ramesés II d’Abu Simbel...
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A continuació, i com a visita excepcional en el nostre recorregut a la recerca del passat dels hitites, seguirem la
ruta que ens portarà fins a l’actual ciutat de Kültepe, on es troben les restes del que va ser l’empori comercial
més important dels assiris a Anatòlia a començaments del II mil·lenni aC la ciutat de Kanesh. Aquí no tant sols es
van trobar els arxius comercials més antics d’Anatòlia sinó que també es va crear la base ètnica i històrica que
acabaria conformant el món hitita. Per tant, és una visita clau per pore conèixer l’origen dels qui són els
protagonistes de la nostra expedició. Acabarem el dia arribant a la Capadòcia, a la ciutat de Kayseri
Allotjament i sopar a Kayseri.
20/7: Kayseri – Capadòcia (Urgup) (PC)
A primera hora, visitarem el Museu Arqueològic de Kayseri, on es troben gran part dels arxius de Kanesh. A
continuació, i després d’uns intensos dies de visites al ric passat hitita d’Anatòlia, descansarem una mica el cap i
deixarem que els nostres ulls contemplin una de les meravelles de la natura, única al món, el fantàstic i
espectacular paisatge de la Capadòcia. Començarem visitant el poble troglodita de Zelve, amb els seus
impressionants xemeneies de les fades i el poble de Avcilar, els increïbles paisatges de les valls de Guvercinlik i
Pasaagi i el poble artesà d'Avanos. Acabarem la nit allotjant-nos en hotel únic a Urgup, establert en un penyasegat de la muntanya Yunak Evleri, on podrem experimentar el què sentien els habitants de la Capadòcia al dormir
dins d’unes coves datades als s. V i VI i reconvertides en un hotel de luxe.
21/7 Urgup – Goreme – Adana (PC)
Avui seguirem coneixent la Capadòcia, amb la famosa Vall de Goreme on es troba un complex monàstic bizantí
amb esglésies i convents rupestres decorats amb magnífics frescos en un excel·lent estat de conservació i que ens
permetran reflexionar sobre el món i l’art bíblic i la seva influència a través de la història. Tot seguit sortida cap a
la ciutat d’Adana, important enclau comercial en la ruta de la seda i lloc d’unió entre la costa i l’interior
d’Anantòlia. on veurem la Mesquita Sabanci, una còpia de la Mesquita Blava d’Istambul que també consta de sis
minarets, el Museu Arqueològic, amb restes del passat de la zona, especialment una estàtua de vidre del déu
Tarhunda i el Pont Romà d’Adrià, de més de 300 m.
Allotjament i sopar a Adana.
22/7 Adana – Hieràpolis – Karatepe – Yesemek – Zincirli – Gaziantep (PC)
Després d’esmorzar sortida cap a Gaziantep però abans, en ruta, visitarem la ciutat romana de Hieràpolis
Castabala i tornarem al passat per veure el jaciment de Karatepe, antiga fortalesa hitita en un formidable estat
de conservació on encara es poden veure in situ els relleus i les portes monumentals de lleons de pedra que
decoraven els principals edificis. Per comprendre bé l’art i el treball en pedra dels hitites i saber d’on extreien i com
treballaven la pedra, rés millor que la següent visita a una de les canteres utilitzades pels picapedrers hitites, la de
Yessemek, on podrem observar la feina feta i algunes obres que van quedar inacabades i encara romanen en el
mateix lloc. Finalment, visitarem el jaciment hitita de Zincirli i arribarem a Gaziantep.
Allotjament i sopar a Gaziantep.
23/7 Gaziantep – Belkis (Zeugma) – Sanli Urfa (PC)
Ocupada des del neolític, Gaziantep destaca avui sobretot per la seva imponent fortalesa amb 36 torres d’època
selèucida i pels seus magnífics mosaics romans provinents de l’antiga ciutat romana de Zeugma i conservats al
Museu Arqueològic de la ciutat, on com a curiositat, també veurem una de les motos que va pertànyer a T.E.
Lawrence més conegut com Lawrence d’Arabia i que va excavar en el proper jaciment de Karkemish, un dels més
poderosos regnes hitites situat a la frontera amb Síria, juntament amb Sir Leonard Woolley i l’arqueòloga i política
britànica Gertrude Bell. D’aquí procedeixen molts dels relleus que hem vist al museu d’Ankara que decoraven les
parets dels palaus. A més de les restes dels edificis, podrem contemplar una meravellosa vista de l’Eufrates amb
tot el seu esplendor. Finalment, arribarem a Sanli Urfa on podrem descansar després d’un intens però
interesantíssim dia de visites.
Allotjament i sopar a Sanli Urfa.
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24/7 Sanli Urfa – Göbeklitepe – Harran – Sanli Urfa (PC)
Potser el nom d’aquesta ciutat no ens és massa conegut, però si diem que en d’Alexandre i dels creuats es deia
Edessa, potser ja ens és més familiar. En efecte, tot i tenir un llarg passat amb restes que van des d’època hitita
fins a la conquesta otomana, la ciutat va ser especialment important en època creuada quan va ser la capital d’uns
dels regnes de la cristiandat i seu del moviment nestorià. Farem una volta per la ciutat i visitarem la seva
ciutadella coneguda com el Tron de Nemrud. D’aquí marxarem cap a un dels jaciments més impressionants del
món i que està revolucionant a la comunitat científica per les dates que dona; es tracta de Göbelkitepe, el
jaciment neolític més impressionant i antic del món. Tot seguit, visitarem Harran, el lloc on segons el Gènesi, s’hi
va establir Abraham amb la seva família després de deixar la seva pàtria a Ur. Aquí veurem unes tradicionals cases
de fang amb taulades còniques com si fossin termiters gegants, i parlarem de la veracitat o no del relat Bíblic.
Harran també era coneguda en l’antiguitat per ser el lloc de culte més important del deu lunar Sin, i lloc de
naixement del darrer rei Babilònic, Nabònid. Tornarem a Sanli Urfa per preparar amb temps el gran dia de demà.
Allotjament i sopar a Sanli Urfa.
25/7 Sanli Urfa – Kahta – Karadut (PC)
Demà serà un dels dies claus de la nostra recerca del passat anatòlic, doncs visitarem la tomba del senyor del
regne de Commagene, el túmul funerari d’Antíoc I, l’imponent Nemrud Daği, una tomba única al món i de la qual
encara no s’ha trobat l’accés a la seva cambra funerària. Abans, però, i per fer boca, visitarem en les rodalies de
Kâhta altres túmuls funeraris com el de Karakus, dedicat a la dona de Mitridates II i presidit per una columna
amb una imponent àguila al seu damunt o el santuari funerari de Mitridates I.
26/7 Karadut - Nemrud Daği – Malatya – Istambul (avió) (PC)
Avui si, veurem per fi una de les joies d’Anatòlia, que molt poca gent ha tingut la sort de veure en directe:
Nemrud Daği, el seu imponent túmul, les seves gegantines estàtues i el context natural on es troben fan d’aquest
lloc una de les més imponents meravelles de l’antiguitat que, sens dubte, ens deixaran sense alè. Per acabar el dia,
ens arribarem fins a Malatya per poder refer-nos de tantes impressions tot fent un té en alguna de les seves
terrasses o un dels seus famosos albercocs, i després agafar el vol de tornada a Istambul.
Allotjament i sopar a Istambul.
27/7 i 28/7 Istambul (PC)
Després d’haver fet un viatge en el temps i en l’espai a través de centenars de kilòmetres per diferents camins i
milers d’anys d’història, arriba l’hora de posar ordre a tot el que hem vist, i quina millor manera de fer-ho que amb
una visita al Museu Arqueològic d’Istambul, on recordarem, a través de magnífiques peces, tot el què hem
aprés durant el nostre viatge. Però una ciutat com Istambul no és només història passada, sinó també present i,
sobretot futur. Dedicarem el dia d’avui a visitar altres de les seves meravelles (Santa Sofia, la Mesquita Blava,
l’Hipòdrom, la Cisterna de la Basílica, el Gran Bazar, la Torre de Gàlata, el Palau Topkapi...) així com a
gaudir de la ciutat, la gent, els mercats i tot el que ens pugui oferir i vulguem prendre.
Allotjament i sopar a Istambul
29/7 Istambul – Barcelona
Tot s’acaba i també aquest viatge al llarg i ample de l’antiga Anatòlia, una terra on no només hem redescobert
antigues civilitzacions, sinó on també hem redescobert una mica més els nostres orígens culturals.
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