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TURQUIA MESOPOTÀMICA 
Viatge al cor de la història 

 
 

El nom Mesopotàmia ens evoca els anys de la 
nostra infantesa. És un nom que apareixia als 
llibres d'història, religió, geografia... i quedava 
gravat en la nostra memòria com un territori 
llunyà on era difícil distingir realitat de ficció. 
En aquest indret, cor de les civilitzacions més 
antigues, l'aigua sempre ha estat 
protagonista. Mesopotàmia significa terra 
entre rius i delimitava un espai especialment 
sagrat. Una part d'aquest món fantàstic, la 
Mesopotàmia turca, terra situada entre els 
rius Tigris i Èufrates i bressol d’antiquíssimes 
civilitzacions, ens permet submergir-nos en la 
història de la nostra civilització i conèixer el 
lloc on gairebé es va inventar tot. És el món 
que va veure sorgir el desenvolupament 
primigeni de l'agricultura, la roda, la moneda, 
el sistema sexagesimal, l'oratge, la 
metal·lúrgia, el sistema postal, el primer codi 
de lleis, el calendari de dotze mesos, les 
primeres nocions d'astronomia i medicina, la 
volta i la cúpula, la irrigació artificial, els 
primers mapes, fins i tot el sorgiment de les 
primeres ciutats. A vegades oblidada pels 
viatgers per la seva proximitat amb la 
Capadòcia turca és una de les zones més 
riques en història, arqueologia i tradicions de 
tot el país. Al seu territori hi trobem ciutats 
amb fortes referències bíbliques com 
Sanliurfa, lloc de naixement del profeta 
Abraham; Gaziantep, amb la col·lecció més 
gran de mosaics del món; el mont Nemrut, un 
dels llocs més emblemàtics i màgics del país; 
Gobekli Tepe, considerat el lloc de culte més 
antic del món; i molts altres llocs més que us 
volem descobrir. Ens hi acompanyeu? 
 

SORTIDA 3 de maig de 2023 

 
 
1r Dia. Barcelona – Istambul – Antioquia. 
Presentació a l’aeroport de Barcelona on trobarem el guia d’Eurovacances que ens acompanyarà 
durant tot el viatge. Realitzats els tràmits de facturació embarcarem al vol que ens portarà a 
Antioquia via Istanbul. En aterrar recollirem l’equipatge i ens traslladarem a l’hotel on ens 
allotjarem les properes dues nits.  
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2n Dia. Antioquia – Vakifli – Samandag – Antioquia. 
Després d’esmorzar anirem a Vakifli per conèixer el darrer poble armeni que es conserva a 
Turquia. A continuació coneixerem el túnel de Titus, construït per ordre de l’emperador romà 
Vespasià al segle I aC i situat al districte de Samandag. Durant el recorregut també coneixerem 
les tombes excavades a la roca de Besikli. Dinarem i a la tarda retornarem a Antioquia on 
començarem un recorregut per començar a conèixer el centre de la ciutat, fent una passejada 
pel basar i coneixent la Mesquita Habibi Neccar. Sopar i allotjament.  
 
3r Dia. Antioquia – Gaziantep. 
Esmorzarem i continuarem la visita d’Antioquia descobrint la cova de Sant Pere, considerada 
una de les primeres esglésies doncs era lloc de reunió en el cristianisme primitiu. Més tard 
coneixerem el Museu arqueològic de Hatay on podrem contemplar la seva magnífica col·lecció 
de mosaics romans i bizantins. Dinarem durant les visites i abans de deixar la ciutat 
contemplarem l’església catòlica i la sinagoga. Més tard ens traslladarem a Gaziantep on 
soparem i ens allotjarem les properes dues nits. 
 
4t Dia. Gaziantep. 
Després d’esmorzar començarem a descobrir Gaziantep. En primer lloc visitarem el Museu del 
Mosaic on es troba la col·lecció més gran de mosaics de Zeugma, ciutat romana amb una gran 
importància comercial gràcies a la seva situació en la ruta de la seda que unia Antioquia i la Xina. 
Més tard passarem pel mercat local on veurem productes típics i sobretot l’artesania del coure, 
la més preuada de la zona. També veurem el castell de Gaziantep, del s II dC que presideix la 
ciutat. Dinarem durant la visita i podrem degustar les tradicionals postres turques, el baklava, 
el.laborat amb el producte més important de la regió, el festuc. Sopar i allotjament. 
 
5è Dia. Gaziantep – Halfeti – Nemrut – Adiyaman. 
Després d’esmorzar sortirem de Gaziantep i ens arribarem a Halfeti, població situada a tocar del 
riu Èufrates, un dels dos rius que juntament amb el Tigris delimitaven Mesopotàmia. Aquí farem 
una interessant navegació per veure el mil·lenari patrimoni semi submergit per la construcció 
de l’embassament de Birecik. Acabada la navegació continuarem fins a Karakus on 
contemplarem el mausoleu de les dones de la família del regnat Commagena. Passarem pel pont 
Cendere, construït per les legions romanes i pujarem al mont Nemrut (UNESCO) per veure el 
túmul del rei Antíoc I de Commagena, conegut per les enormes estàtues que el flanquegen. 
Acabada la visita recorrerem els darrers quilòmetres fins la ciutat d’Adiyaman per sopar i 
allotjar-nos. 
 
6è Dia. Adiyaman - Sanliurfa. 
Esmorzarem i sortirem cap a Sanliurfa, població considerada santa per jueus, cristians i 
musulmans doncs és la ciutat natal del profeta Abraham. Als afores de la ciutat coneixerem 
Balikligol, llac sagrat on la tradició diu que el rei Nimrod va llançar al profeta Abraham al foc per 
cremar-lo i la intervenció de Déu convertí el foc en l’aigua del llac. A continuació recorrerem els 
carrers d’aquesta bonica ciutat per veure les cases construïdes amb la característica pedra de 
color caramel de la regió i visitarem el Museu de la ciutat on es troba una rèplica de Gobekli 
Tepe, considerat el temple més antic del món. Acabarem les visites del dia al Museu del Mosaic 
de Haleplibahce, una impressionant estructura, la més gran sense columnes de Turquia, que 
acull el conegut mosaic d’Orfeu i el de les amazones caçadores. Soparem i ens allotjarem a 
Sanliurfa les dues properes nits. 
 
7è Dia. Sanliurfa – Harran – Goberkli Tepe – Sanliurfa. 
Després d’esmorzar ens adreçarem a Harran on contemplarem les restes de la seva Universitat, 
considerada la primera universitat islàmica, del segle VI, famosa en el seu moment pels seus 
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astrònoms i matemàtics, i les restes del minaret de la gran mesquita Ulu Cami. També 
contemplarem les tradicionals cases de tova de Harran amb la seva característica forma de rusc. 
Més tard ens adreçarem al jaciment arqueològic de Gobekli Tepe, jaciment que ha revolucionat 
els estudis sobre el Neolític euroasiàtic; es tracta de monuments megalítics circulars i 
rectangulars disposats en forma de recintes que s’atribueix a poblacions de recol·lectors 
caçadors de fa 11.500 anys; sorprèn la seva complexió doncs no s’atribuïa a la societat neolítica 
abans del descobriment d’aquest jaciment. Dinarem durant les visites i retornarem a Sanliurfa 
per sopar i descansar. 
 
8è Dia. Sanliurfa - Mardin. 
Esmorzarem i tot seguit anirem a Mardin, situada entre els rius Tigris i Èufrates, considerada un 
dels assentaments més antics de la Alta Mesopotàmia. Les seves cases de pedra calcària groga 
han fet que es conegui Mardin com la ciutat del Sol. Durant el recorregut coneixerem la mesquita 
Ulu del segle XII, la madrassa Zinciriye del segle XIV i el monestir ortodox siríac de Deyrulzafaran 
i ens deixarem endur per la història recorrent el seu entramat de carrers. Soparem i ens 
allotjarem a Mardin les tres properes nits. 
 
9è Dia. Mardin – Dara – Midyat – Monestir de Mor Gabriel – Mardin. 
Després d’esmorzar ens adreçarem a Dara, important ciutat fortalesa de l’Imperi romà d’Orient 
al nord de Mesopotàmia. Contemplarem les espectaculars ruïnes excavades a la roca d’aquesta 
ciutat fundada l’any 505, baluard enfront les invasions perses. Acabarem el matí visitant el casc 
antic de Midyat, on destaquen les seves cases de pedra típiques de la Mesopotàmia turca. 
Dinarem i a continuació ens arribarem al Monestir de Mor Gabriel, el monestir ortodox siríac 
més antic del món, reflex de la riquesa d’aquestes terres. Acabada la visita retornarem a Mardin 
per sopar i descansar. 
 
10è Dia. Mardin – Diyarbakir – Mardin. 
Esmorzarem i sortirem per conèixer la població de Diyarbakir. Durant el recorregut visitarem el 
pont On Gozlu Kopru, del segle XVII, sobre el riu Tigris. Més tard degustarem un té al mercat i 
antic caravanserai de Hasanpasa Hani. A continuació visitarem la mesquita Ulu Cami i 
recorrerem les seves muralles (UNESCO), que l’emperador Constantí II va fer construir al segle 
IV Dc. Retornarem a Mardin per celebrar un sopar de comiat a un bon restaurat local. 
Allotjament a l’hotel. 
 
11è Dia. Mardin – Istambul – Barcelona. 
Aquest matí esmorzarem i ens traslladarem a l’aeroport de Mardin per agafar el vol a Istanbul 
on connectarem amb el vol que ens portarà a  Barcelona. En aterrar, recollirem l’equipatge i 
donarem per finalitzat aquest viatge del que esperem en guardin un bell record. 
 

 
PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE 

 
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL 

 
3.990.- € (IVA inclòs) 

 

 
795.- € (IVA inclòs) 

 
EL PREU INCLOU: 
Vols internacionals de la companyia Turkish, classe turista • Estada a hotels de 4****, excepte 
a Mardin on l’hotel és tipus boutique de primera categoria • Pensió completa durant tot el 
viatge, exceptuant els àpats que coincideixin amb horari de vols • Servei de maleters a tots els 
hotels • Guia acompanyant d’Eurovacances durant tot el viatge • Visita de Vakifli • Visita del 
túnel de Titus i la cova de Besikli a Samandag • Visita d’Antioquia • Visita de Gaziantep i el Museu 
de Mosaics de Zeuma • Navegació a Halfeti • Visita de Nemrut • Visita de Sanliurfa amb entrada  
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al Museu del Mosaic de Haleplibahce • Visites de Harran i de la zona arqueològica de Gobekli 
Tepe • Visita de Mardin • Visita de Dara i el monestir de Mor Gabriel • Visita de Diyarkabir • 
Assegurança d’assistència en viatge amb la companyia ARAG 
 
* Consulteu-nos els requisits i la documentació necessària per viatjar i informeu-nos de qualsevol al·lèrgia 
o intolerància alimentària. 

 
 
ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ OPCIONAL:  
Consulteu preus i condicions a les nostres oficines. 
 
 
CONDICIONS DE RESERVA: 
Dipòsit del 25% de l’import del viatge i la totalitat de l’assegurança de cancel·lació en el moment 
de formalitzar la reserva. 
Pagament final a realitzar 30 dies abans de la data de sortida del viatge. 
 


