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Del 2 al 10 de juliol de 2019. Mínim, 20 pax
Acompanyats pel professor Francesc Lozano
Dimarts 2/07. Volem cap al Kazakhstan
Tres, dos, u… ignició! És el moment d’embarcar-nos en aquest viatge fascinant al Kazakhstan acompanyats pel professor
Francesc Lozano, que amb les seves explicacions ens descobrirà els secrets i ens ajudarà a conèixer les particularitats
d’aquest país emergent que ha viscut una ascensió meteòrica en les darreres dècades. Per arribar-hi, agafarem el nostre
vol a l’aeroport de Barcelona, on passarem la nit a bord.

Dimecres 3/07. Benvinguts a Astanà, la jove capital del Kazakhstan
Aterrarem de matinada a Astanà. Després d’instal·lar-nos a l’hotel, descansar i agafar forces amb un bon esmorzar, ja
estarem a punt per visitar els llocs més emblemàtics d’Astanà. Després d’aconseguir la independència de la Unió Soviètica,
el país va començar la seva aposta de futur traslladant la capital d’Almati a Astanà l’any 1998, una ciutat on ens
sorprendran alguns dels edificis més moderns i avantguardistes del món. Començarem la visita a la ciutat per l’espectacular palau de la Independència, un immens edifici amb forma de trapezi i una espectacular estructura exterior de metall
blanc que serà l’aperitiu de les meravelles arquitectòniques que ens esperen. Aquí, a més, hi ha una sala que mostra els
espectaculars plànols del desenvolupament de la ciutat per a l’any 2030. El prestigiós arquitecte Norman Foster va ser un
dels principals encarregats d’encapçalar la revolució arquitectònica de la ciutat i alguns dels edificis més emblemàtics
d’Astanè són obra seva. El primer que veurem serà l’espectacular palau de la Pau i de la Reconciliació, un edifici de forma
piramidal que es va construir per celebrar-hi una cimera de religions tradicionals del món i que segur que ens farà pensar
en una versió actualitzada del museu del Louvre. Una altra obra signada pel despatx de l’arquitecte britànic és l’espectacular torre Bayterek, una torre de gairebé 100 metres d’alçada que reinterpreta en clau arquitectònica contemporània
una llegenda tradicional del país i que s’ha convertit en el símbol de la ciutat. Al llarg del nostre passeig podrem admirar
també el sorprenent edifici del Museu Nacional del Kazakhstan, el museu més gran de l’Àsia Central. Aquest jove edifici
ultramodern acull a les seves sales un extensiu repàs de la història del país. Fins i tot la principal mesquita de la ciutat, la
Hazrat Sultan, tot i la seva arquitectura tradicional, és de l’any 2009 i és, a més, la més gran de tot Àsia Central.
Continuarem el nostre passeig pel bulevard Nurzhol, la principal avinguda per a vianants de la ciutat que, recorrent-lo de
punta a punta ens oferirà magnífiques vistes de la silueta urbana d’aquesta ciutat de ciència ficció. Passarem per la

monumental plaça rodona Gashyktar i el seu complex d’edificis que forma un arc de gran dimensions. El nostre passeig
culminarà al centre comercial Jan Shatyr, una altra de les obres mestres de Norman Foster a la ciutat. Aquest recinte és
el més gran del món de les seves característiques, ja que la seva forma inspirada en les iurtes d’Àsia Central el fan únic.

Dijous 04/07. El passat soviètic del país i el futurista Nur Alem
Astanà ens ha rebut amb la seva cara més avantguardista i espectacular, però avui dedicarem el matí a conèixer el seu
passat soviètic, i en especial el costat més fosc de l’estalinisme. Farem una excursió al camp de concentració d’Alzhir, que
estava situat al mig de l’estepa del Kazakshtan. Aquest camp de concentració, el més gran de la Unió Soviètica, on hi van
ser traslladades més de 20.000 dones i els seus fills, les famílies dels considerats traïdors a la pàtria, va funcionar entre el
anys 1938 i 1953, l’any de la mort del dictador. En la visita ens podrem fer a la idea de les dures condicions de la vida i de
treball en aquest camps, gràcies al complex commemoratiu inaugurat l’any 2007 per rendir homenatge a les víctimes de
la repressió estalinista. Després d’aquesta colpidora visita, tornarem a Astanà per visitar el Nur Alem, la nova estrella
arquitectònica de la ciutat. Construït en el marc de l’EXPO 2017, aquest és l’edifici esfèric més gran del món, amb una
alçada de 100 metres i un diàmetre de 80. Al seu interior hi ha una exposició interactiva sobre la història del país, la seva
cultura i els seus plans de futur. Sens dubte, aquest edifici ens deixarà bocabadats i està destinat a convertir-se en una
icona mundial.

Divendres 05/07. En ruta cap a Baikonur, la ciutat dels cosmonautes de l’URSS
El cosmòdrom de Baikonur va ser l’epicentre de la indústria aeroespacial soviètica. Des de l’any 1955, en què es va
construir, la història de la ciutat, així com també del Kazakhstan, ha estat marcada pel seu paper destacat en la “cursa de
les estrelles”. Per arribar a Baikonur no agafarem cap coet, però sí un vol intern que ens portarà fins a la ciutat de
Kyzylorda, des d’on ens traslladarem per carretera fins a la localitat de Baikonur. Després d’instal·lar-nos a l’hotel, dinarem
en un restaurant local i agafarem forces abans de descobrir els al·licients turístics de la ciutat. Sens dubte, una de les visites
més curioses i fascinants serà la del Museu de la Història de l’Estació Espacial de Baikonur, on gaudirem com nens
mentre contemplem les maquetes dels coets espacials, el menjar de les sorprenents dietes dels astronautes o els
ordinadors dels anys 50, que ara són autèntiques relíquies. A més, també hi trobarem els objectes personals d’astronautes
pioners i herois nacionals com Iuri Gagarin i Sergei Korolev, i fins i tot un seient autèntic de càpsula espacial que el mateix
Gagarin va donar al museu. Després d’aquesta didàctica visita, farem una ruta panoràmica en autobús per la ciutat,
passant pels principals parcs i monuments, entre els quals ens sorprendrà descobrir-hi el carregador de míssils Soyuz, o un
monument en homenatge a les víctimes durant les primeres proves experimentals.

Dissabte 06/07. El cosmòdrom de Baikonur, una experiència única al món
Si viatjar és una oportunitat per aprendre i viure experiències úniques, poder visitar un dels cosmòdroms més importants
del món és, sens dubte, una vivència que mai no oblidarem. Des d’aquí es van llançar els coets on van viatjar la petita gossa

Laika o des d’on el cosmonauta rus Iuri Gagarin es va convertir en el primer ésser humà de la història en viatjar a l’espai.
Començarem la visita pel museu de Baikonur, on hi descobrirem objectes únics com el primer Globus Lunar i objectes
personals de Iuri Gagarin, un dels herois nacionals de la història aeroespacial. També podrem veure les austeres cases de
Gagarin i Korolev on van passar les hores prèvies al llançament que els va convertir en els primers humans en arribar a
l’espai. Si fins aquí la visita ja ha estat d’allò més interessant, quan passem a visitar la part del recinte a l’aire lliure ens
quedarem sense paraules. L’emoció de veure el transbordador espacial Buran en directe i poder-hi entrar ens farà sentir
com si fóssim els protagonistes d’una pel·lícula de ciència ficció. Després d’una parada per dinar, culminarem la visita anant
fins a la plataforma de llançament de coets Energia i contemplant l’estructura d’enlairament vertical més antiga i més
gran del món.

Diumenge 07/07. Ens acomiadem de Baikonur amb rumb a Almati
Per acomiadar-nos de Baikonur, farem una visita al peculiar Hotel dels Cosmonautes, on s’allotjaven tots els cosmonautes en els dies previs als llançaments, que ens sorprendrà pels seus pintorescos murals d’aquest edifici de marcada
arquitectura soviètica. Una altra visita curiosa serà la de la filera d’arbres on podrem veure l’arbre que va plantar Iuri
Gagarin. I per acabar la visita, anirem al mercat a l’aire lliure, on si ho volem podrem comprar records d’aquesta insòlita
experiència. Després, ens traslladarem per carretera a Kyzylorda, on novament agafarem un vol intern, però aquest cop
ens desplaçarem a Almati. Com que hi arribarem de nit, aprofitarem per instal·lar-nos i descansar a l’hotel i deixarem la
visita a l’antiga capital del país per a l’endemà.

Dilluns 08/07. Almati, la capital cultural del Kazakshtan
Avui dedicarem tot el dia a recórrer els indrets més destacats d’Almati, la ciutat més gran del país, i que va ser la capital
del Kazakhstan fins l’any 1998. Per la seva ubicació privilegiada, està envoltada de preciosos paisatges de muntanya i molts
la consideren la ciutat més bonica del país, ja que conserva l’essència del passat històric del país. Començarem descobrint
el patrimoni de la ciutat pel parc dels 28 Guardes de Panfilov, una extensa zona verda que dona accés a alguns dels
edificis més rellevants del patrimoni cultural de la ciutat, com la catedral de l’Ascensió, una preciosa catedral ortodoxa
que té l’honor de ser el segon edifici de fusta més alt del món. Una altra visita sorprenent que ens permetrà descobrir un
altre vessant de la cultura del país és el del museu dels Instruments Musicals Nacionals, on hi trobarem més de mil
objectes curiosos del segle XVII i seixanta varietats dels instruments nacionals. Passejant pel Basar Verd ens trobarem amb
l’esperit dels mercats de l’Àsia Central, hereus dels temps de la Ruta de la Seda, i passejant entre les boniques parades
plenes del color i de les aromes dels productes típics, podrem tastar les especialitats regionals i algunes begudes locals com
la llet d’euga i de camella. Ens desplaçarem fins a un centre de falconeria que funciona com a centre de conservació d’aus
rapinyaires en perill d’extinció. La falconeria és una tradició ancestral de l’estepa del Kazakhstan catalogada com a
Patrimoni Cultural de la Humanitat per la Unesco i tindrem l’ocasió de veure’n una demostració en viu amb un espectacle
interactiu. A més de gaudir del vol dels falcons, de les àguiles reials i calbes, voltors i altres espècies, aprendrem tots els
secrets de l’art de la falconeria i dels costums dels rapinyaires en companyia d’un mestre falconer i ornitòleg de prestigi
internacional. Per gaudir d’una de les millors vistes de la ciutat, ens dirigirem al parc Kok Tobe, que està situat al vessant
de la muntanya del mateix nom, que està a una alçada de 1.130 metres per damunt de la ciutat i s’hi pot accedir en
telefèric. Des d’aquesta àrea plena de jardins i terrasses tindrem unes panoràmiques fantàstiques d’Almati i de les
muntanyes que l’envolten.

Dimarts 09/07. El canyó de Xarín, paisatges d’un altre planeta
Kazakhstan és el novè país més gran del món, i aquesta immensitat fa que tingui una gran varietat de paisatges, tot i que
el que més abunda són les immenses estepes. Avui dedicarem tota la jornada a fer una excursió en jeep cap a
l’espectacular canyó de Xarín, una meravella paisatgística que se sol comparar amb el Gran Canyó del Colorado i que es
troba a l’est d’Almati. Si a Baikonur hi vam trobar vehicles espacials, al canyó de Xarín tindrem la sensació d’haver arribat
a un altre planeta. Aquí l’erosió ha creat un paisatge ple de màgia, esculpint les roques amb formes peculiars i
característiques que han estat batejades amb noms ben evocadors. La vall dels Castells o el congost de les Bruixes són
només alguns dels racons més espectaculars que ens hi esperen. Baixarem a la vall dels Castells, on gaudirem de
fantàstiques vistes i aprofitarem per fer-hi una parada per dinar. Després continuarem l’excursió cap al canyó Lunar, on
el nom ja ens dona una idea del paisatge fascinant que hi trobarem: una gran quantitat de rierols i petits salts d’aigua.
Després de veure el canyó pujarem cap a un dels miradors per tenir una panoràmica completa dels espectaculars paisatges.
Amb el record d’aquestes impressionants vistes encara ben viu, començarem el camí de tornada cap a Almati, on farem
nit.

Dimecres 10/07. Tornada a Barcelona
Com si es tractés d’una pel·lícula de ciència ficció, aquest viatge s’acaba i avui ens traslladarem a l’aeroport d’Almati per
tornar a la realitat, al present. Al llarg d’aquest dies haurem fet tantes coses diferents i haurem viscut experiències tan
increïbles que ens semblarà que, a més d’un viatge geogràfic, també hem fet un salt al futur. Per sort, les fotografies

demostraran que no mentim, que hem estat en un cosmòdrom on hem vist transbordadors espacials, que hem trepitjat
paisatges d’un altre planeta al canyó de Xarín i que Astanà i els seus espectaculars edificis amb forma de piràmide, de iurta
i d’esfera existeixen de debò.

Preus
· Preu per persona en habitació doble:
· Preu no soci en habitació doble:
· Suplement doble ús individual:
· Taxes aeroports:

3.845 ¤
3.875 ¤
350 ¤
285 ¤

Inclòs en el preu
· Vols internacionals amb avió, classe turista i vols domèstics Astana-Kyzylorda-Almaty
· Hotels  i  a Baikonur
· Taxes d’estància
· Permís de Roscomos per visitar l’estació de Baikonur
· Pensió completa tot el viatge des de l’esmorzar del dia 3 fins al sopar del dia 10 de juliol, excepte els àpats que
coincideixin en horari de vols
· Autocar privat pel grup durant tot el viatge
· Entrades als llocs esmentats i excursió en jeep al canyó de Xarín
· Guia local de parla hispana i acompanyant de la nostra organització
· Assegurança d’assistència en viatge i despeses de cancel·lació

Els preu no inclou
· Begudes i extres no especificats en l’itinerari

Observacions
· En el cas que es confirmi la possibilitat d’assistir a un llançament a Baikonur, el preu patirà un increment.
· Els preus estan basats en dòlars americans amb un contravalor d’1 $ = 0,87 ¤ (07/01/18)

Pagaments
· Dipòsit de 550 ¤ abans del 25 de gener de 2019.
· Resta abans del 2 de juny de 2019

Despeses de cancel·lació
· Més de 30 dies: 50%
· Entre 30 i 15 dies: 60%
· Entre 15 i 10 dies: 80%
· 10 dies abans de la sortida: 100%

Nota:
Les persones interessades en aquest viatge es posaran en contacte amb l’Agència Mític Viatges,
tel. 93.217.17.39, per fer la inscripció. Els pagaments previs s’ingressaran al compte de CaixaBank
de Mític Viatges: ES20-2100-2837-2102-1008-6699.
Reunió informativa del viatge el 5 de juny a les 17:30 a l’oficina de les Aules
(c. Casanova, 36, entresol 2a, 0811 Barcelona)
Cal portar una fotocòpia del passaport. Important comprovar que la data de caducitat sigui
superior a 6 mesos des de l’inici del viatge.

Organització tècnica:
Mític Viatges (GC 1042)
Via Laietana, 15, 4t 4a - Barcelona - Tel. 93.217.17.39
www.mitic.es - miticviatges
Horari de visites: concerteu cita prèvia per telèfon
Horari d’atenció telefònica: de 10:00 a 13:00 i de 17:00 a 19:00

