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Cultura i natura

Durada: 13 DIES 
Sortides: 10 agost / 23 novembre

GUATEMALA – COPAN – QUIRIGUÁ
RIU DOLÇ – FLORS – TIKAL – CHISEC-
COBAN– SEMUC CHAMPEY– BIÒTOP 
L’QUETZAL – CHICHICASATENANGO
ESTANY ATITLAN – SANTIAGO ATITLAN 
ANTIGA GUATEMALA

GUATEMALA

VIDEO

Antigua - Copán - Tikal - Quirigua
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 7 (COBAN) SEMUC CHAMPEY
Esmorzar. Anirem a Semuc Champey, constituït 
per un pont natural de 500 metres de llarg. El riu 
Cahabón circula subterràniament un tram i a la 
part superior es forma una gran varietat de gorgs. 
Dinar Picnic. Gran diversitat d’espècies. Sopar.

 8 COBAN – BIÒTOP L’QUETZAL – GUATEMALA
Esmorzar. El Biòtop del Quetzal (1175 hectàrees) 
està dominat per jungla nuvolosa i muntanyes de 
2300 metres que fan de barrera cap al Pacífic. 
Dinar. Inclou espècimens de 450 anys i més de 50 
espècies d’arbres. Allotjament a Guatemala. Sopar.

 9 GUATEMALA – CHICHICASATENANGO – 
ESTANY ATITLAN
Esmorzar. A Chichicastenango passejarem pels 
irregulars carrers empedrats. Gaudirem del colorit 
mercat d’artesania indígena. Dinarem abans de 
seguir a Panajachel. Sopar.

 10 SANTIAGO ATITLAN – ANTIGUA
Esmorzar. Passeig en barca pel llac Atitlan, des 
de Santiago i pels pobles situats al seu voltant. 
Escoltarem el tzutujil, idioma local. Dinar. A Santa 
Catarina Palopo veurem les seves dones que 
llueixen els vestits més colorits. Sopar a Antigua.

 11 ANTIGUA 
Esmorzar. Dedicarem el dia a Antigua  
enclavada entre tres volcans. Veurem edificis 
de l’època colonial, esglésies, places i monestirs. 
Dinar. Tarda a Sant Antoni de Aguascalientes on 
visitarem una finca de producció de cafè. Sopar.

 12 GUATEMALA  BARCELONA
Esmorzar. Matí lliure. Vol a Barcelona. Nit a bord.

 13 ARRIBADA A BARCELONA
Després del vol de connexió arribarem a Barcelona.

 1 BARCELONA  GUATEMALA
Presentació a l’aeroport per emprendre els vols 
cap a Guatemala. A l’arribada anirem a l’hotel. 
Sopar.

 2 GUATEMALA – COPAN (HONDURES)
Esmorzar. Visitarem Copán , a Hondures. Dinar. 
Passarem la tarda al lloc arqueològic, un dels més 
importants del món Maia, amb esteles esculpides, 
escalinata amb glifs maies i camp de pilota. Sopar.

 3 COPAN – QUIRIGUÁ – RIU DULCE O MARISC
Esmorzar. Avui visitarem Quirigua , a la vora 
del Riu Motagua. Complex d’esteles esculpides en 
pedra arenisca, amb figures zoomorfes que daten 
del període clàssic dels maies. Dinar. Continuarem 
cap a Rio Dulce. Arribada a l’hotel. Sopar.

 4 RIO DULCE O MARISC  LIVINGSTON – 
FLORES
Esmorzar. Sortida amb llanxa per visitar el poblat 
d’origen garífuna. Gaudirem de l’exuberant 
vegetació a través de canals, cap a Rio Dulce. A 
l’arribada farem una visita panoràmica del Castell 
de Sant Felip de Lara. Arribada a Flores. Sopar.

 5 (FLORES) TIKAL 
Esmorzar. Aquest serà un dia inoblidable, visitant 
el Parc Nacional Tikal (576 Km2), situat en plena 
selva. Tikal “Lloc de veus”, és el complex Maia clàssic 
més impressionant i majestuós. Dinar campestre. 
A la tarda, visitarem el Museu Silvanus Morley. 
Sopar.

 6 FLORS – CHISEC – COBAN
Esmorzar. Avui visitarem el poblat indígena de 
Chisec, on predomina la llengua maia Qeqchi. En 
el dinar podrem degustar el seu plat típic “Brou 
del Chunto o Kaki k”. Arribada a Cobán. Sopar i 
allotjament al nostre hotel..

CONSULTA L’ITINERARI SOBRE EL MAPA I MIRA EL VIDEO D’AQUEST VIATGE A LA WEB Preu: 4.320 euros

Informació d’interès:

El preu inclou:
* Vols internacionals de línia regular.
* Allotjament en hotels de 5*.
* Esmorzars en els hotels.
* Dinars i sopars als hotels o en restaurants 
seleccionats.
* Transport en confortables autocars.
* Guia acompanyant de Baraka per a grups 
superiors a 10 persones.
* Guia local de parla castellana o catalana 
durant el viatge. 
En el cas de grups inferiors a 10 persones hi 
haurà assistència a l’aeroport de sortida i 
guia local per a tot el viatge.
* Servei de maleters als hotels.
* Propines a guies locals i conductors.
* Totes les visites, activitats i/o espectacles 
especificats en el programa.
* Assegurança de viatge i anul·lació.
* Taxes d’aeroport.
* Tot l’especificat en el programa.

El preu no inclou:
* Extres en els hotels.
* Begudes en els àpats.
* Àpats en horaris de vol o aeroport.
* Tot allò no especificat en el programa.

Suplements i descomptes:
Suplement individual: 580 euros.
Venda anticipada (pàg. 4): -150 euros
Consulteu suplements per vol en classe 
business.
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