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ESPECIALISTES EN VIATGES DE SOMNI 
CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES 

 

TURKMENISTAN 
Encreuament de civilitzacions 

Sortida especial: 6 de juny 2020 

9 dies | Dif. Horària +4h | Cal visat 

ITINERARI:  ASHGABAT - GOK DEPE - ANAU - MARY - MERV - DASHOGUZ - KUNYA 
URGENCH - DARVAZA - ERBENT 

PATRIMONI UNESCO: Parc Nacional Històric i Cultural de l’Antigua Merv - Kunya-
Urgench - Fortaleses partes de Nisa 

Baraka Club de Viatges - 93 343 52 00 - www.baraka.cat - reserves@baraka.cat
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ESPECIALISTES EN VIATGES DE SOMNI 
CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES 

DIA 1.  BARCELONA - ASHGABAT 

Presentació a l’aeroport de Barcelona, al mostrador de la nostra companyia aèria, per a fer els 
tràmits de facturació de l’equipatge i recollida de targes d’embarcament, 2 hores abans de la 
sortida del vol en direcció a Ashgabat. 

Nit a bord.  

DIA 2: (ASHGABAT) VISITA A LA CIUTAT - NISA 

Arribada a Ashgabat, tràmits de 
frontera i assistència del nostre 
personal i trasllat per esmorzar. A 
continuació començarem la visita a 
la capital turkmena: el Parc de la 
Independència , l 'Arc de la 
Neutralitat i la Sínia. Després de 
dinar visitarem la Mesquita de 
G y p c h a k o Tu r k m e n b a s h y , 
construïda com a mausoleu per al 
president Niyazov, i centre de 
controvèrsies ja que en les seves 
parets apareixen juntes en peu 
d'igualtat cites de l'Alcorà i del 
Ruhnama (o Llibre de l'Ànima), una 
guia seudoespiritual escrita per 
Niyazov. Continuarem amb les 

visites de la Vella Nisa, una fortalesa parteixi considerada una de les més importants de 
l'època de l'Imperi Part (s. III-II a. C). Nombrosos descobriments arqueològics es van realitzar a 
mitjans del segle XX relacionats amb els segles III-I aC com mines de temple, escultures 
d’argila monumentals, estàtues de marbre, una col·lecció de peces d’ivori amb ornaments en 
relleu, decoracions i petits utensilis de metall i terracota, armes, documents econòmics 
(principalment comptables sobre productes vitivinícoles) escrits en alfabet arameu en la 
llengua de Partia, etc. A la tornada a l'hotel veurem Ashgabat de nit.  

Sopar i allotjament. 

Baraka Club de Viatges - 93 343 52 00 - www.baraka.cat - reserves@baraka.cat

http://www.baraka.cat
mailto:reserves@baraka.cat


�

ESPECIALISTES EN VIATGES DE SOMNI 
CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES 

DIA 3: (ASHGABAT) GOK DEPE 
 
Esmorzar. Sortirem cap a una granja de cavalls turcomans a Gok Depe. La glòria d’aquests 
cavalls, esmentats en fonts antigues com a “celestes” i “cavalls del paradís”, ascendeix ja a un 
mil·leni abans de Crist, quan Alexandre el Gran i els emperadors xinesos feien les seves 
expedicions militars per intentar conquerir-los. La seva bellesa els fa dignes de poderosos 
reis. També visitarem el lloc de la batalla Gok Depe (contra els russos del General Skobelev) i 
la Mesquita Blava de Gok Depe. Dinarem en algun punt de la nostra ruta. 

Sopar en una casa d'una família local a Anau. Tornarem a Ashgabat per allotjar-nos. 

DIA 4: ASHGABAT - ANAU - MARY 

Esmorzar. Al matí sortirem cap a Mary i en ruta visitarem les ruïnes de la mesquita medieval 
d’Anau (que significa Nova Aigua en persa) i els vestigis d'Abiverd, un lloc de la Ruta de la 
Seda que data de l'època Sasànida. Després de dinar arribarem a Mary, descansarem i a la 
tarda visitarem el mercat local.  

Sopar i allotjament. 
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DIA 5: MARY - MERV - MARY - ASHGABAT 

Esmorzar. Començarem el dia amb una excursió a 
l'Antiga Merv. Va ser una ciutat-oasi fundada pels 
perses, gran centre a la Ruta de la Seda. Al final dels 
segles XII-XIII durant l'època Khorezm es va reviure 
el comerç i la cultura de Merv, fins al seu final 
violent el 1221-22, quan va ser saquejada pels 
mongols, que van matar a molts dels seus 
habitants i van destruir el complex sistema 
d’aigua.  Fonts supervivents, quan el 1221 els 
vuitanta mil exèrcits mongols van arribar a Merv, 
Tuli Khan, fill de Genghiz Khan “durant sis dies va 
mirar les parets de l’eix, el fossat i els minarets de la 
ciutat, es va preguntar per les fortaleses de Merv i 
va tenir dubtes sobre l’èxit de la seva missió”. A 
principis del segle XIX la nova ciutat es va traslladar 
a la ubicació moderna de la ciutat de Merv. Dinar i 
visita a el Museu Històric de Mary. Trasllat a 
l'aeroport per volar a Ashgabat.  

Sopar i allotjament. 

DIA 6: ASHGABAT - DASHOGUZ - KUNYA URGENCH - DARVAZA 

Esmorzar i trasllat a l'aeroport per al vol a Dashoguz. A l'arribar trasllat a Kunya Urgench, 
l'antiga capital de Corasmia, on visitarem el lloc arqueològic. Els orígens de l'assentament es 
remunten al segle V aC, i van romandre fins al segle XVII.  Les excavacions arqueològiques 
realitzades al turó conegut com a Kyrkmolla van revelar els contorns d'una poderosa fortalesa 
antiga, construïda sobre ceràmiques culturals més gruixudes anteriors dels segles V-XI dC. 
Dinar. A la tarda conduirem cap al Cràter de Darvaza, conegut la Porta a l'Infern. El cràter es 
troba a prop del poble, però al bell mig del desert de Karakum, a uns 260 quilòmetres al nord 
de la capital. La reserva de gas que es troba aquí és una de les més grans del món. Des de 
1971, el gas natural procedent del cràter, continua cremant. 

Després de la posta de sol soparem en estil barbacoa i ens allotjarem al campament a la 
banda del cràter. 
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DIA 7: DARVAZA - ERBENT - ASHGABAT 

Després de l'esmorzar sortirem cap a la capital. En ruta visitarem el llogaret d’Erbent, situat al 
mig de desert Karakum. Veurem la vida diària de la població local. Continuarem i a la tarda 
arribarem a Ashgabat. Dinarem en algun punt de la nostra ruta. 

Sopar i allotjament. 

DIA 8: (ASHGABAT) VISITA A LA CIUTAT 

Esmorzar. Dedicarem el dia a la capital turkmena. Visitarem el Museu Nacional, la Mesquita 
Ertoğrül Gazi, el monument a Lenin, el mercat tradicional de Gulistan i el mercat de 
catifes.  

Soparem un restaurant tradicional, on veurem com preparen el pilav turcman amb carn i 
assistirem a un espectacle folklòric. Allotjament. 
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DIA 9: ASHGABAT - BARCELONA 

Sortirem d’hora en direcció cap a l’aeroport, per agafar el vol destinació Barcelona, on 
arribarem amb tot de records inesborrables d’aquest magnífic viatge a un encreuament de 
cultures.  

Fi del viatge  
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EL PREU INCLOU: 
• Vols internacionals Barcelona - 

Ashgabat - Barcelona, amb S7 Airlines 
en classe Turista. 

• Vols interns Mary - Ashgabat i 
Ashgabat - Dashoguz. 

• Trasllats Aeroport - Hotel - aeroport. 

• 7 nits d’allotjament en hotels 
indicats, o similars, en habitació doble 
amb esmorzar . A Darvaza , en 
campament. 

• Pensió completa: esmorzars en 
hotels, dinars i sopars en excel·lents 
restaurants seleccionats locals o 
hotels. 

• E s m o r z a r i s o p a r ( b a r b a c o a ) 
campestres, a Darvaza. 

• Transport en autobús o en 4x4 
climatitzat durant la ruta terrestre. 

• Sortida garantida a partir de 6 
viatgers, amb guia acompanyant 
Baraka. 

• Guia local de parla hispana durant la 
ruta, a més de guia Baraka.  

• Aigua mineral durant els trajectes 
entre ciutats (1,5l per persona i dia). 

• Propines a guies locals i conductors. 

• Servei de maleters en hotels. 

• Assegurança d'assistència en viatge i 
despeses d'anul·lació. 

• Taxes d’aeroport. 

• Documentació de viatge. 

• Reunió prèvia al viatge. 

• Visat i taxes d’immigració. 

• Consulteu suplement en classe business 

EL PREU NO INCLOU: 
• Extres en els hotels tal com minibar, 

bugaderia, telèfon, … 

• Despeses personals dels viatgers. 

• Begudes en els àpats. 

• Àpats en horaris de vol o aeroport. 

• Tot allò no especificat en el programa. 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VISITES INCLOSES 
• Excursions detallades a l'itinerari amb entrades en els llocs arqueològics de Nisa, 

Merv i Kunya Urgench. 

• Visites incloses: Ashgabat (museu nacional), Gypchak, Anau, Abiverd, Mary (museu 
històric), Erbent, Gok Depe. 

• Visita al cràter de Darvaza (la Porta a l'Infern). 

HOTELS 
• ASHGABAT: Hotel Arachabil, 4**** sup. o similar 
• MARY: Hotel Mary, 4**** o similar 
• DARVAZA: Campament 
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Baraka Club de Viatges - 93 343 52 00 - www.baraka.cat - reserves@baraka.cat

DESPESES DE CANCEL·LACIÓ 

A partir del pagament de la reserva, el 100% del bitllet d’avió, més els següents percentatges sobre 
l’import total: 

De 15 a 11 dies abans de la data de sortida = 5% 
De 10 a 3 dies abans de la data de sortida = 15% 
Dins de les 48 prèvies a la sortida = 25% 
Després = 100% 

NOTA - Coneguda la desestimació, l‘agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués 
d’abonar, deduïdes les despeses de gestió i, en el seu cas, les despeses d’anul·lació justificades i les 
penalitzacions. 

Viatge subjecte a les condicions generals especificades a la pàgina web de Baraka 

NOTA: RECORDEM QUE S’INCLOU ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ QUE COBREIX UN GRAN NOMBRE DE MOTIUS DE 
CANCEL·LACIÓ. POSEM A LA SEVA DISPOSICIÓ AQUESTA ASSEGURANÇA PER SI VOLEN CONSULTAR-LA EN DETALL. NOMÉS 
ENS L’HAN DE DEMANAR.

OBSERVACIONS IMPORTANTS: 
1. Es recomana reservar amb suficient antelació. 
2. Al moment de la reserva es reconfirmará si aplica algun suplement o descompte aeri. 
3. Al moment de la reserva es realitzarà una paga i senyal del 25% de l'import del viatge, no 

reemborsables en cas de cancel·lació voluntària per part del viatger.  
4. Per a cancel·lacions involuntàries veure condicions de l’assegurança d'anul·lació.  
5. El mínim de places per garantir la sortida del grup és de 6 viatgers confirmats.  
6. S'informarà a tots els viatgers reservats la quantitat de places confirmades 21 dies abans de la 

data d'inici del viatge.  
7. En cas de ser 6 viatgers confirmats viatjarà Guia Baraka amb el grup des de Barcelona. 
8. Condicions generals en www.baraka.cat/condiciones 

CONTACTA’NS PER E-MAIL, TELÈFON O EN PERSONA per formalitzar la teva inscripció al viatge:  

E-mail: reserves@baraka.cat | Telèfons: 93 343 52 00 - 93 784 56 00 

Oficina Barcelona: Carrer d’Entença 218 | Oficina Terrassa: Carrer del Camí Fondo, 14

ORGANITZACIÓ 
Baraka Club de Viatges 
www.baraka.cat  
reserves@baraka.cat 
tel. 93 343 52 00 - 93 784 56 00 
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