
VINE A ATAPUERCA 
AMB SÀPIENS

LA REVISTA SÀPIENS I L’AGÈNCIA TARANNÀ ORGANITZEN PER A AQUEST 
OCTUBRE UN VIATGE ALS ORÍGENS D’EUROPA AMB UN GUIA DE LUXE, 

EUDALD CARBONELL. L’ARQUEÒLEG ACOMPANYARÀ ALS LECTORS EN UNS 
JACIMENTS DE REFERÈNCIA MUNDIAL EN L’ESTUDI DE L’EVOLUCIÓ HUMANA 

I ES PODRÀ ACCEDIR A ZONES RESERVADES PER ALS INVESTIGADORS.

RE
SE

RV
A’T

 

del
 10

 al
 13

 o 
del

 

24
 al

 27
 d’

oc
tub

re

PROGRAMA

Organitzat per: 

 
Sortida amb autobús des de Barcelona fins a 
Burgos, amb parades a Cervera i Lleida.

Visita als jaciments d’Atapuerca 
A finals del segle XIX les obres per construir el traçat 
d’un ferrocarril miner van deixar al descobert el 
conjunt de jaciments paleontològics més important 
d’Europa. De la mà d’Eudald Carbonell, codirector de 
l’excavació, podreu visitar des de la Gran Dolina, on 
als anys noranta es van trobar les restes de l’Homo 
antecessor —l’homínid europeu més antic que 
es coneix—, fins a la Sima de los Huesos, situada 
a final d’un pou vertical de tretze metres en les 
profunditats de la cova Major, i on s’han descobert 
milers de fòssils de l’Homo heidelbergensis. També 
podreu accedir a la Galeria i a la cova Fantasma.

Visita a l’Atapuerca Natural i Espeleològica 
Aquest passeig permetrà descobrir algunes 
espècies d’arbres i arbustos que habiten a 
la serralada en l’actualitat, però també en la 
prehistòria, com l’alzina, el roure, l’arç negre, el 
roser silvestre, l’argelaga, l’orquídia silvestre... 
També s’aprofitarà per fer una visita a una de les 
grutes més emblemàtiques, la cova Peluda —on 
les arrels vives dels arbres pengen per tot el 
sostre. Tot un espectacle natural.

Visita al Centro de Arqueología  
Experimental (CAREX) 
Eudald Carbonell ens guiarà pel Centre 
d’Interpretació de la Prehistòria, en el qual 
es pot experimentar com era el dia a dia dels 
nostres avantpassats i descobrir l’evolució de la 
tecnologia al llarg de la història de la humanitat.

Taller d’arqueologia experimental 
Activitat en la qual els visitants se submergiran 
en la prehistòria fabricant instruments de 
pedra tallada, aprendran a fer foc amb fusta i 
participaran en un campionat de tir amb arc.

Museo de la Evolución Humana (MEH) 
En aquesta visita es podran veure els fòssils 
originals més importants descoberts en els 
jaciments de la serra d’Atapuerca. Igualment, 
podreu aprendre com han evolucionat els 
diferents homínids des de fa quatre milions 
d’anys, quan es van fabricar les primeres eines de 
pedra, i com funciona el nostre cervell.

 
El matí es farà una visita guiada a la Catedral 
de Burgos i al centre històric de la ciutat, abans 
d’agafar l’autobús de tornada a Barcelona.
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PREUS I INSCRIPCIONS
SORTIDES: 10 i 24 d’octubre de 2019 
DURADA:  4 dies
GRUP MÍNIM:  18 persones 
GRUP MÀXIM: 25 persones 
PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ 
DOBLE:  1.240 euros

EL PREU INCLOU
 Transport col·lectiu privat Barcelona-
Burgos / Burgos-Barcelona.
 Acompanyament de l’editor i la 

directora de SÀPIENS Jordi Creus i 
Clàudia Pujol.
 3 nits d’allotjament en el tipus 
d’habitació escollida a l’hotel NH 
Collection Palacio de Burgos 4*.
 Règim de pensió completa: desdejuni 

+ sopar a l’hotel (dijous i dissabte) 
menys divendres, que serà al 
restaurant Casa Ojeda de Burgos. 
Dinars en restaurants típics.
 A Burgos, transport col·lectiu privat 
per tots els desplaçaments Burgos-
Atapuerca-Burgos.
 Visita guiada a la catedral Burgos i al 

centre històric.
 Assegurança de viatge i cancel·lació.
 Guiatge del codirector d’Atapuerca 
Eudald Carbonell (divendres i dissabte) 
als següents espais:
 Visita als jaciments de la serra 
d’Atapuerca.
 Visita natural pel Sendero Botánico.
 Visita al complex càrstic d’Atapuerca.
 Visita al Centro de Arqueología 
Experimental (CAREX).
 Taller d’arqueologia experimental.
 Visita al Museo de la Evolución 
Humana de Burgos.

EL PREU NO INCLOU
 Begudes en els dinars.
 Totes les despeses personals.

COM US HI HEU D’INSCRIURE
 Hi haurà 2 sortides per a aquest 

viatge: la primera, del dijous 10 al 
diumenge 13 d’octubre, i la segona, del 
dijous 24 al diumenge 27 d’octubre.
 Hom podrà inscriure’s a qualsevol de les 
dues sortides però només a una d’elles i 
amb un màxim de 2 places per petició.
 El període d’inscripció s’obrirà a les  

12 h del dimarts 18 de juny i es tancarà 
el dimarts 25 del mateix mes.
 La sol·licitud d’inscripció s’haurà de 
fer enviant un correu electrònic a partir 
de l’hora i en el dia indicats (no abans) 
a l’adreça sapiens@taranna.com o en 
el formulari d’inscripció que es crearà.
 A cada petició li serà assignat un 

número d’ordre o registre d’entrada 
fins al màxim de places disponibles, 
que serà de 25 places per viatge.
 Si les peticions superessin el total 

de places disponibles (25 per viatge), 
l’endemà del tancament de les 
inscripcions (26 de juny) es procediria 
a realitzar un sorteig entre totes 
les peticions. Els guanyadors serien 
informats i caldria que formalitzessin 
immediatament la reserva. La resta 
quedarien en llista d’espera.
 La reserva quedarà formalitzada 
amb el pagament del 40% de l’import 
del viatge. Aquest s’haurà d’haver 
fet efectiu en les següents 24 hores 
d’haver rebut les instruccions de 
pagament. 
 El pagament de l’import restant es 
farà un mes abans de la sortida.
  

10 D’OCTUBRE

11 D’OCTUBRE

12 D’OCTUBRE

13 D’OCTUBRE

Més informació:

www.sapiens.cat/viatges


