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Des de  
1250€ 

 
GC 1881 

Azerbaidjan 12 dies 

El secret de Càucas al complet 

 
El gran desconegut del Càucas, entre Orient i Occident, sorprenent combinació de tradicions russes i musulmanes, de sabors 
iranis i turcs i herència soviètica, de les muntanyes del Càucas als deserts, les pastures verdes, els volcans i el Marc Caspi. Bakú 
combina la modernitat i luxe, propiciats pel petroli amb el valuós llegat històric i les tradicions, a les portes d’Àsia. 
 
 

Ruta Suggerida 
 

Itinerari suggerit 

 
 
 

 
 
Preus i condicions en base a 2 persones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inclou:  hotels 3 estrelles amb esmorzar, transport aire condicionat, 
trasllats aeroport-hotel, aigua mineral persona/dia, conductor-guia 
parla anglesa, entrades, assistència del nostre receptiu local. 
 

No inclou: Vol internacional (et busquem el millor vol) despeses 
personals, assegurances, visat, dinars/sopars, guia en espanyol. 
 

Dia 1. Arribada a Bakú i trasllat a l'hotel. 

Dia 2. Visita del casc històric de Bakú: Palau dels Shirvans, Torre 

de la Donzella, Mesquita. Nit. 

Dia 3. Excursió a la peninsula de Absheron i l’àrea protegida de 

la muntanya de Foc o YanarDag. 

Dia 4. Sortida cap a Qobustan i visita del mausoleu de Diri Baba. 

Seguim cap a Shamakhi i el poble de Lahich, famós per 

l’artesania. Arribada i nit a Gabala. 

Dia 5. Visites a Gabala, antiga capital d’Albània. Seguim cap al 

Tufandag Resort on pujarem en telefèric. Seguim fins al llac 

Nohur i arribada i nit a Sheki. 

Dia 6. Visites a Sheki: palau dels khans I antic caravasar. Seguim 

fins al poble de Kish, construït pels albanesos del Càucas. Nit a 

Sheki. 

Dia 7. Arribada a Ganja i visita del mausoleu del poeta Nizami 

Ganjavi, la Casa de l’Ampolla, el mausoleu de Sheikh Ibragim, el 

parc Heidar Aliev i el llac Goygol, a 1550 mt. Arribada i nit a 

Naftalan. 

Dia 8. Trasllat al PN de Gobustan, famós pel seu art rupestre de 

la vida prehistòrica en el Càucas. Visitarem la mesquita Bibi-

Heybat. Nit a Bakú. 

Dia 9. Visitarem el centre cultural Heydar Aliyev, el Museu de 

Catifes, el Museu d’Art Modern i el Museu d’Història. Nit a 

Bakú. 

Dia 10. Excursió a a l’antiga ciutat de Guba on visitarem el castell 

i les fonts àrabs. Nit a Guba. 

Dia 11. Visites a Guba: fàbrica de catifes, el poble jueu, bosc de 

Gecresh. Retorn i nit a Bakú. 

Dia 12. A l’hora convinguda, trasllat a l’aeroport. 

Guia de parla hispana: 325€ X 2 
Mitja pensió: 145€ X 2 
Hotel 4 estrelles a Bakú: 80€ X 2 
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                          Shirvanshah palace, Bakú          

                                   

  

 

 

 
     

Torre de la Donzella, Bakú 

 

        
              Volcans al Gobustan National Park                                                   Temple del foc d’Ateshgah 

 

            
        Interior del palau dels khan, Sheki                                                        Esglèsia albanesa de Kish  


