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Des de  
1050€ 

 
GC 1881 

Azerbaidjan 8 dies 

El secret de Càucas 

 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disposem de receptiu directe a Azerbaidjan. 
L’estada pot ser totalment a mida. 
 

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 Dzuma, ciutat 

moderna.Nit. 

Dia 3. Visitarem el Carpet Museum, la Reserva de 

Gobustan (museu a l’aire lliure amb gravats neolítics) i 

els volcans de la zona, com el cràter de Firuz. Nit a Bakú 

Dia 4. Avui visitarem la peninsula de Absheron: el 

temple de Ateshgah,  la muntanya de Yanardagh i el 

museu de l’assentament neolítc, el Samovar Museum i 

Villa Petrolea. 

Dia 5. Excursió a Quba i l’assentament jueu de Krasnaya 

Sloboda. Visita del poble de Xinalig. Nit a Bakú. 

Dia 6. Viatge a Sheki. En ruta visita dels mausoleus Deri 

Baba i de les Set Cúpules a Shemakha. Seguim fins a 

Ismayili, als peus del Càucas, passant pel poble 

medieval d’artesans perses de Lagich. Nit a Sheki. 

Dia 7. Visites a Sheki, antic centre de seda envoltat de 

muntanyes: palau d’estiu del Khan, Museu d’Història, 

tallers artesanals i esglèsia albanesa de Kish. Nit a Sheki. 

Dia 8. Retorn a Bakú i trasllat a l’aeroport. 

 

Inclou:  hotels 4 estrelles amb esmorzar, transport aire 
condicionat, aigua mineral, guia local en privat (anglès, 
espanyol), entrades, visat, assistència tot el viatge. 
 
No inclou: Vol internacional (et busquem el millor vol) 
despeses personals, assegurança de cancel.lació 
(opcional), dinars/sopars.  
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                          Shirvanshah palace, Bakú                                           

  

 

 

 
     

Torre de la Donzella, Bakú 

 

        
              Volcans al Gobustan National Park                                                   Temple del foc de Ateshgah 

 

            
       Interior del palau del Khan, Sheki                                                     Esglèsia albanesa de Kish 


