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VOLS PREVISTOS:  
 
27 DES BARCELONA – CAIRE 14.25 – 19.25      
27 DES CAIRE - LUXOR                  22.50 – 23.50     
 
02 GEN ASWAN – CAIRE  *Pendent*           
 
07 GEN CAIRE – BARCELONA 09.55 – 13.25 
 

EGIPTE 
 

“Terra de faraons” 
 

27 Des / 07 Gen 16 
 
 

Avui dia, com en l'Antiguitat, Egipte és un desert travessat de nord a sud per un riu 
immens, el Nil, que li dóna vida. Fa més de 5.000 anys, en aquest espai, al nord-est 
d'Àfrica, va sorgir una de les civilitzacions més importants de la història, l'antic Egipte, 
el país dels faraons. Encara que l'imperi egipci era molt gran, la població es 
concentrava en una franja estreta de terreny situada a la vora del riu Nil. Aquesta 
franja s'eixampla a mesura que el riu s'acosta a la desembocadura i acaba formant un 
delta molt ampli. Des de temps remots, la població egípcia ha buscat refugi en els 
territoris per on passa el riu. Aquestes terres, que els antics egipcis anomenaven 
"Terra Negra" per diferenciar-les de desert anomenat "Terra Roja" (on gairebé no hi 
havia animals ni plantes), són molt fèrtils gràcies a les crescudes que experimenta el 
Nil i que provoquen la inundació de les ribes . A més, el Nil també era una excel·lent via 
de comunicació que enllaçava les terres del sud (Aràbia i Àfrica negra) amb les del 
nord (el món mediterrani). El riu era solcat constantment per una multitud 
d'embarcacions que portaven mercaderies de tot tipus en les ciutats que s'alçaven a 
les seves vores on se situen els jaciments històrics de Memfis, Heliòpolis, Tebes, Gizeh, 
Karnak, Luxor, etc ... Noms mítics que volem redescobrir durant aquest viatge. 
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ITINERARI:  
 
Dia 27 Dec.             Barcelona – Caire – Luxor  
 
Trobada amb els viatgers a la terminal T1 de l`aeroport de 
Barcelona on facturarem. A l’hora convinguda sortida del vol de La 
companyia Egyptair amb destinació final Luxor.  Serveis a bord.  
 
Arribada a Luxor (Via Caire) tràmits de duana i visat. Recepció per 
part del nostre guia. Trasllat a l’hotel. 
 
Allotjament.  
 
Dia 28 Des.             Luxor  
 
Esmorzar. Visita al Museu Arqueològic de Luxor. Al migdia, 
trasllat al creuer. Distribució de les cabines. Dinar. A la tarda visita 
als Temples de Luxor i Karnak. Retorn al creuer. Sopar i nit a 
bord. 
 
Luxor va ser edificada sobre les ruïnes de l'antiga ciutat de Tebes la 
qual va ser capital de l'Imperi Nou de l'Antic Egipte. Luxor forma 
part de l'antiga ciutat anomenada Uaset (en egipci antic), o Tebes 
(en grec), denominada per Homer "La ciutat de les cent portes", 
per les nombroses portes a les seves muralles, i pels àrabs Al-Uqsur 
la "Ciutat dels palaus", pels seus bells edificis. És la ciutat dels 
grans temples de l'antic Egipte (Luxor i Karnak), i de les cèlebres 
necròpolis de la ribera occidental, on es va enterrar als faraons i 
nobles de l'Imperi Nou d'Egipte, denominats la Vall dels Reis i la 
Vall de les Reines. Tebes va ser durant uns 1.500 anys la capital de 
l'Antic Egipte.  
 
El conjunt arqueològic de l antiga Tebas (vall reis, vall 
reines, temples menors i temples de Luxor i Karnak) va ser 
declarat per Unesco patrimoni de la humanitat el 1979. 
 
Dia 29 Des.             Luxor – Esna – Edfu  
 
Esmorzar. Visita a la necròpolis de Tebas: Vall dels Reis, 
temple de la Reina Hatchepsut i els colossos de Memnon. 
Dinar a bord. A l'hora prevista sortida cap a Esna. Creuarem la 
resclosa d'Esna i continuarem la navegació cap Edfu, sopar i nit a 
bord.  A la Vall dels reis, trobem 62 tombes conegudes, durant el 
seu viatge es visiten tres d'elles (subjectes a canvis) la tomba de 
Ramsés VI, la de Horemoheb i la de Amenophis I. La Vall de les 
reines, amb 70 tombes de reines i nens de les dinasties XVIII a XX.  
Amb la seva discreció i senzillesa, la Vall dels Reis ha sabut amagar 
molt bé els seus secrets.  
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Les grans piràmides dels primers faraons representaven una gran 
temptació per als profanadors de tombes, i per això 26 faraons, 
entre les dinasties XVII i XX, van optar per construir les seves 
tombes a la vall. D'aquesta manera, les tombes de Tutankamon, 
Ramsès el Gran i Tutmosis, van ser esculpides en aquesta extensa i 
única necròpolis situada a les profunditats de les muntanyes.  
 
A Deir el Bahari, a les faldilles d'una elevada muntanya de pedra 
calcària del desert de Tebes, es troba l'impressionant temple en 
terrasses de la Reina Hatshepsut. Aquesta reina, la faraona més 
important d'Egipte, es va enfrontar contra aspirants masculins al seu 
tron durant més de 20 anys de regnat pròsper i pacífic. Parcialment 
incrustat a la mateixa muntanya, el temple té gairebé quaranta 
metres d'ample. Per finalitzar, els Colossos de Memnon, o el que 
resta del temple d`Amenofis III.... 
 
Dia 30 Des.             Edfu – Kom Ombo - Aswan  
 
Esmorzar. Un cop a Edfu visita al Temple d'Horus. Continuació cap 
a Kom Ombo. Dinar. Arribada i visita del nilómetre i dels 
Temples de Sobek i Haroeris. Retorn al Creuer i navegació cap 
Aswan. 
 
Sortida per fer la visita en calesa del temple d'Horus, perfectament 
conservat. El temple ptolemaic d'Horus és un dels temples més ben 
preservats pel que fa a la policromia i l’arquitectura. Es un edifici 
enorme, de 137 metres de longitud. Només el piló de l'entrada fa 79 
m. d'ample i 36 m. d'alçada,  
 
A Kom Ombo, visitarem el temple d'Horus i Sobek, i veurem un 
nilómetre, fet servir pels antics egipcis per mesurar el nivell del riu. 
El seu temple, dedicat a Horus ja Sobek, està construït a un pla 
doble amb santuaris bessons, per Horus al nord i per Sobek al sud. 
La majoria dels relleus són de temps de Ptolemeu XII (80-85 aC i 
55-51 aC)  
 
Dia 31 Des.             Abu Simbel – Philae - Aswan 
 
D'hora a la matinada, sortida per carretera cap a Abu Simbel. 
Arribada i visita dels temples. Retorn per carretera cap Aswan. 
Arribada al migdia. Dinar i recorregut pel Nil amb "faluques" 
(típics velers egipcis) per tenir un panorama del Mausoleu l'Agha 
Khan, l'Illa Elefantina i el Jardí Botànic. A la tarda, visita al Temple 
de Philae i la presa. Retorn al creuer. Sopar de cap d’any. D'entre 
tots els faraons, va ser Ramsés II el més prolífic quant a la 
construcció de monuments i temples es refereix. Dos dels seus 
temples més importants es troben a Abu Simbel: el Gran Temple 
d'Abu Simbel i el seu parent més petit el Temple d'Hathor.  
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Originàriament, tots dos temples es trobaven uns seixanta metres 
més avall de la seva situació actual, però després van ser objecte 
d'una impressionant operació realitzada per la UNESCO per salvar els 
grans temples d'Egipte de les aigües creixents del Llac Nasser. 
Llaurats en la mateixa muntanya, els temples, van haver de ser 
“tallats” de la roca per ser desmantellats i acuradament reconstruïts. 
Al costat del temple de Ramsès, es troba el temple de Hathor, 
construït per Ramsés II, en homenatge a la seva esposa Nefertari. El 
temple d Abu simbel va ser declarat per Unesco patrimoni de 
la humanitat el 1979. 
 
El temple de Philae, dedicat a la deessa Isis, és un dels santuaris que 
millor es conserven. Aquest, està desplaçat de l'illa original ja que 
amb la construcció de la presa d'Aswan quedava submergit, així, el 
van traslladar pedra a pedra a la seva ubicació actual, resultant un 
conjunt únic per estar envoltat d'aigua i joncs. A més dels magnífics 
jeroglífics que recobreixen les parets, en el seu interior es troba un 
templet construït pels romans, que és conegut com el Pavelló de 
Trajà ja que va ser construït per aquest emperador per presentar les 
seves ofrenes a Isis, Osiris i Horus.  
El temple de Philae va ser declarat per Unesco patrimoni de la 
humanitat el 1979. 
 
Dia 01 Gener.             Aswan 
 
Esmorzar. Desembarcament i sortida per realitzar la visita a les 
ruïnes del  Monestir copte de Sant Simeó construït sobre un turó 
al desert i on arribarem amb camells, i del temple Kalabsha. retorn 
a Aswan i trasllat a l'hotel. Sopar i allotjament. 
 
El monestir de Sant Simeó, que va ser construït pels Coptes al segle 
VI. Posteriorment va ser assaltat per les tropes de Saladí i després 
abandonat.  
 
El temple nubi de Kalabsha, desmuntat del seu emplaçament original 
i reconstruït al marge esquerre del llac Nasser per evitar la seva 
desaparició. Va ser el primer trasllat d'un temple complert, el 1970. 
Va ser construït per Cèsar August en honor de Mandulis, déu de la 
fertilitat i té gravades inscripcions del rei Silko de Nopatia narrant les 
seves victòries.  
El temple de Kalabsa va ser declarat per Unesco patrimoni de 
la humanitat el 1979. 
 
Dia 02 Gener.             Aswan - Cairo 
 
Esmorzar. Mati lliure per donar un tom pel mercat de Awan.  Trasllat 
a l'aeroport per prendre el vol amb destinació a Caire. Arribada i 
visita del barri copte amb els seus carrerons i esglésies. Trasllat a 
l'hotel  Sopar i allotjament. 



 

C / Londres 100   08036   BARCELONA   Telf.  93 511 62 77    Fax: 93 511 62  79 
E-mail: info@phineasfogg.net  G.C.1167   www.phineasfogg.net 

 

 
 
 
 
 
 

 
En aquest barri de vianants, amb petits carrerons i botiguetes. 
Destaquen “l'església penjant”, del segle III, amb belles icones 
del segle VIII fins el XVIII, l'antiga fortalesa del barri que en 
origen va ser una fortificació romana i l'església de Sant Jordi. 
 
Dia 03 Gener.             Cairo – Giza – Menfis - Cairo 
 
Esmorzar. Al matí visita panoràmica a la necròpolis de 
Gizeh, formada per les Piràmides de Keops, Kefren i 
Micerinos, la Esfinx, el museu de la barca solar i el 
Temple de la Vall de Kefren. Dinar. A la tarda visita a la 
ciutat de Memfis, capital de l'imperi antic, ia la necròpolis de 
Sakkara. Retorn a l'hotel. Sopar i allotjament. 
 
Encara que la construcció de les piràmides només va ser un 
episodi en la llarga història faraònica, aquest període ha deixat 
alguns dels monuments més impressionants que es puguin 
veure. La cèlebre esfinx solitària amb cos de lleó protegeix les 
tres grans piràmides de Gizeh. Fa més de quatre mil anys, els 
cossos momificats dels reis Kheops, Kefren i Micerinos van ser 
conduïts pel Nil per ser enterrats dins d'aquests imponents 
monuments i preparats per al viatge a la vida després de la 
mort.  
 
Travessant el desert, visitarem el segon conjunt monumental 
faraonic del Caire, el complex funerari de Sakkara amb la 
piràmide esglaonada del rei Zoser, i les seves famoses 
mastabes. Conjuntament visitarem les empobrides ruïnes de 
l'antiga capital del Regne antic, Memfis, on admirant 
l'impressionant colós de Ramsès II podrem fer-nos una idea de 
l'esplendor que va haver de tenir en la seva època de glòria 
aquesta ciutat ....  
 
Els conjunt arqueològics de Giza, Menfis i Sakhara, van 
ser declarats per Unesco patrimoni de la humanitat el 
1979. 
 
Dia 04 Gener.             Cairo 
 
Esmorzar. Al matí visita al Museu d'Art faraònic. Trasllat a la 
ciutadella de per realitzar la visita a la Mesquita de Alabastre. 
Dinar. Per la tarda, farem un  passeig i visita del barri antic, 
a la zona del famós basar de Khan El Khalili on farem una 
passejada de les muralles cairotes i la mesquita El Hakim a la 
mesquita Al Azhar, es a dir, del cairo medieval al Caire fatimí. 
Retorn a l'hotel. Sopar i allotjament. 
 
Aquesta ciutat ja sorprenia als viatgers en temps dels 
mamelucs.  
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El Caire, insubmergible, inalterable, segueix sent per als egipcis la 
Victoriosa, la Mare del món. El viatger estranger descobrirà la 
suavitat de les seves nits, il·luminades pels neons verds de les 
mesquites, l’ambient dels seus petits cafès populars, el plaer de 
passejar pels carrerons orientals i avingudes d’estil europeu i 
sobretot l'humor somrient dels cairotes . Després del primer 
impacte, també vostè acabarà per afirmar, igual que els seus 
habitants: «I no obstant això, gira!»  
 
El Cairo antic va ser declarat patrimoni de la humanitat el 

1979. 
 
Dia 05 Gener.             Cairo – Dashur - Alexandria 
 
Esmorzar. D'hora al matí sortida per carretera cap al sud (aprox. 
40 km) cap a Dashur. Arribada i visita a la Piràmide recolzada i 
la la Piràmide vermella que es van construir durant el regnat de 
faraó de l'Imperi Antic Seneferu. Continuació per carretera per 
visitar la Piràmide de Meidum i després cap a l'oasi de Fayoum. A 
les rodalies es troba la ciutat de Hawara, on els assentaments i 
necròpolis daten de la més remota antiguitat. Dinar en ruta. 
Visita a la piràmide d'Amenemhat III o piràmide negra. 
Sortida cap al nord rumb a Alexandria. Arribada a última hora de 
la tarda. Sopar i allotjament a l'hotel.  
 
Dashur és coneguda per ser el lloc on es troben la piràmide 
vermella i la piràmide inclinada que pertanyen a l'Imperi Antic. El 
millor de Dashur és que la piràmide vermella és igual 
d'impressionant que la de Kheops, però com ningú ve aquí, es pot 
visitar tranquil·lament sense gent. La piràmide vermella és la 
piràmide amb els costats llisos més antiga del món. Per entrar cal 
pujar 125 esglaons. La piràmide inclinada és anterior a la vermella 
i té una forma estranya perquè els arquitectes van voler construir 
amb el mateix angle que l'escalonada i quan van veure que 
l'estructura no aguantaria van haver de canviar l'angle de la 
construcció.  
 
La Piràmide Negra va ser construïda per ordre de Amenemhat III 
durant l'Imperi Mitjà d'Egipte (c. 2040-1795 a. C.), i és una de les 
onze piràmides construïdes en Dahshur. La seva cúspide estava 
coronada pel piramidión d'Amenemhat III.  
 
El conjunt arqueològic de Dashur va ser declarat per 
Unesco patrimoni de la humanitat el 1979. 
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Dia 06 Gener.             Alexandria – Caire   
 
Esmorzar al hotel. Dia complert de visites a la ciutat 
d'Alexandria, incloent les catacumbes , els jardins del Palau 
Montazah i la Biblioteca . Visita panoràmica al voltant de la 
Ciutadella de Quaitbay , situat sobre els fonaments de l'antic far. 
Recorrerem la "corniche" de la ciutat amb els seus antics edificis 
maltractats per la història i les inclemències del temps, però plens 
d' decadent encant. Dinar a un restaurant local. 
 
Alexandria va ser fundada per Alexandre el Gran l'any 331 a. C. en 
una fèrtil regió, amb una estratègica situació portuària, que la va 
convertir amb pocs anys al centre cultural del món antic i nus 
d'intercanvi entre orient i occident amb les seves diferents 
cultures. Va ser capital de l' Egipte grecoromà, famosa per la seva 
biblioteca i el seu far, (una de les set meravelles del món antic) 
Actualment, diferents ruïnes i monuments, ens parlen del seu 
esplendorós passat. 
 
La seva moderna biblioteca, torna a ser un focus cultural del qual 
Hypatia estaria orgullosa. Després de dinar en un restaurant local, 
iniciarem el retorn cap al Caire.  
 
Arribada a la ciutat i trasllat a l hotel. Sopar i allotjament. 
 
Dia 07 Gener.             Cairo – Barcelona   
 
Esmorzar. A l’hora convinguda trasllat a l'aeroport per prendre el 
vol de retorn a Barcelona (09.45-14.20) Tràmits d’ immigració i 
duana. 
 
Vol i serveis a bord 
 
Arribada a la ciutat d’origen. Fi del viatge i dels nostres serveis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREU PER PERSONA GRUP MÍNIM 15 Pax 
 
SOCIS UNESCO ……………………………………...  2.195 € 
 
Suplement Habitació Individual   ………………… 495 € 
Assegurança de Cancel·lació ………………………… 65 € 
Visat d’entrada al país …..…………………….........   45 € 
Taxes aèries …………………………………………...... 165 € 
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Hotels Seleccionats 5* Luxe 
 
LUXOR  Steigenberger Nile Palace o Similar  www.steigenberger.com/Luxor 
CREUER  M/S Solaris II o Similar    www.solaris2-eg.com 
ASWAN  Movenpick Resort o Similar    www.moevenpick-hotels.com 
EL CAIRE  Le Meridien Pyramids o Similar      www.lemeridien-pyramids.com 
ALEXANDRIA  Maritim Jolie Ville o Similar   www.maritim.com 
 
 
El preu inclou: 
 
 Bitllet d'avió en línia regular Barcelona –Cairo - Luxor / Aswan – Cairo – Barcelona 
 Transport per als trasllats i visites esmentades 
 Circuit, amb guia de parla castellana. Grup privat. 
 Quatre nits de travessia en creuer pel Nil al M/S Solaris II 
 1 nit d'allotjament a Luxor a l'hotel Steigenberger  
 1 nit d’allotjament a Aswan a l’hotel Movenpick 
 4 nits d'allotjament a Caire a l'hotel Meridien Pyramids  
 2 nits d'allotjament a Alexandria a l'hotel Maritim Jolie Ville  
 Pensió complerta durant tot el viatge. 
 Entrades als llocs esmentats en l'itinerari. 
 Assegurança y material de viatge (dossier, mapa i guia)  
 Propina del guia. 
 Acompanyant des de Barcelona amb grup mínim de 15 persones. 
 
El preu no inclou: 
 
 Taxes a reconfirmar en el moment de la emissió (165 €) 
 Begudes durant els menjars ni menjars no esmentades en l'itinerari.  
 Visites no especificades o opcionals.  
 Cost del visat (39 €) 
 Propines (El guia sol·licitarà 45€  per al pagament de totes les propines del creuer. 


