
CREUER DE 4 NITS NAVEGANT PEL NIL i ESTADA DE  

3 NITS A EL CAIRE, AMB VISITES INCLOSES   

 

 

-   

ITINERARI 

EGIPTE  |    CREUER PEL NIL I ESTADA A EL CAIRE  
amb guia acompanyant de Viatges Alemany   -  TOT INCLÒS 
 
del 25 de setembre al 2 d’octubre 2023 

ALLOTJAMENTS PREVISTOS o 
similars:  
 

CREUER PEL NIL, 4 nits: 
MS Blue Shadow, Opera, Semiramis 
 

HOTEL A EL CAIRE, 3 nits:  
Hyatt Regency Cairo West.  5* 

A DESTACAR COM INCLÒS 
EN EL PROGRAMA : 
▪ LUXOR: Vall dels Reis amb entrada a 

tres tombes, Temple de Hatshepsut, 
Temples de Luxor i Karnak, Colosos de 
Memmon. 

▪ ASSUAN: Temples de Edfu, Kom 
Ombo, Temple de Philae i Passeig amb 
Faluca. 

▪ Excursió al Temple d’ABU SIMBEL. 
▪ EL CAIRE: Visita al recinte de les 

Piràmides de Gizeh amb entrada a la 
piràmide de Kefrén o Micerinos. 
Necropolis de Menfis i Saqqara. Museu 
d’El Caire, Barri Copte, Mesquita 
d’Alabastre, Mercat del Kalili. Visita 
d’El Caire nocturn. 

 

▪ VOLS DIRECTES de Barcelona a Luxor i 
retorn de El Caire a Barcelona. 

25 de setembre :  BARCELONA – LUXOR – CREUER AL NIL 
Sortida en autocar des de les nostres terminals, cap a l’aeroport de Barcelona. Vol directe des de 
Barcelona a Luxor, sortida a les 14:45h. Arribada a les 19:45h i trasllat directament al nostre vaixell. 
Sopar tipus Picnic a la cabina del vaixell. Nit a bord. 
 

26 de setembre : LUXOR – ESNA – EDFU – CREUER PEL NIL – PENSIÓ COMPLETA 
La nostra primera parada ens portarà a la Vall dels Reis i les Necròpolis de Tebes. En aquest lloc es troba 
la tomba de Tutankamon (actualment sota investigacions arqueològiques). Posteriorment visitarem el 
temple Deir EL Bahari als voltants de la Vall dels Reis i la Vall de les Reines. Durant el nostre viatge al 
complex de temples de Karnak visitarem els colossos de Memnón, estàtues de més de 720 tones 
cadascuna, són l'últim vestigi del temple més gran d'Egipte dedicat al faraó Amenhotep III. Continuarem 
el recorregut al complex religiós de Karnak i els seus temples, un dels llocs de més valor històric amb el 
temle principal dedicat al déu Amón-Ra (déu de la creació i el sol). Acabada la visita tornarem al creuer 
rumb a Esna. Dinar, sopar i nit a bord. 
 

27 de setembre : ESNA – EDFU – KOM OMBO – ASSUAN – CREUER PEL NIL – PENSIÓ 
COMPLETA 
Iniciarem la jornada al temple d'Edfu dedicat al déu Horus, el temple més ben conservat de l'època 
hel·lenística de l’imperi egipci.  Seguidament ens traslladarem al temple de Kom Ombo navegant pel Nil, 
temple dedicat a honorar els dos déus del panteó egipci: Sobek, déu de la fertilitat, amb cap de cocodril, 
i Haroeris, també anomenat “Horus”, amb cap de falcó, déu de la reialesa al cel, de la guerra i de la caça. 
Investigacions recents han confirmat una forta influència romana al temple, incloent-hi la troballa d'un 
bust de l'emperador Marc Aureli. Dinar, sopar i nit a bord. 
 

28 de setembre : ASSUAN – ABU SIMBEL – CREUER PEL NIL – PENSIÓ COMPLETA 
Arribem de matinada a Assuan navegant pel Nil, per visitar els temples d'Abu Simbel. Aquest complex 
té al seu interior el temple del faraó Ramsès II i el temple de Nefertari qui era la seva esposa preferida. 
Tots dos temples van ser desmantellats el 1964 i reconstruïts a una alçada superior i 200 metres més 
allunyats de la seva edificació original a causa de la construcció de la presa d'Assuan. Més tard per acabar 
el dia podrem gaudir d´un passeig en faluca, el veler tradicional egipci. Dinar, sopar i nit a bord. 
 

29 de setembre : ASSUAN – EL CAIRE – PENSIÓ COMPLETA 
Després d’esmorzar, finalitzarem el nostre creuer visitant el temple de Philae, aquest temple es trobava 
a l'illot del mateix nom que va quedar submergit sota les aigües de la presa de Assuan. Tot i això, la 
Unesco va patrocinar el trasllat del temple consagrat a la deessa Isis al proper illot d'Agilkia. Aquest 
temple venerava una de les deesses més importants del panteó egipci, però l’emperador romà Justinià 
va reconvertir el conjunt de temples en una església cristiana dedicada a la advocació de Sant Esteve. 
Aquesta parada històrica té el vestigi més modern d'inscripció jeroglífica datada de l'any 394 i narra la 
invocació al déu Kushita Mandulis. A més, els murs del temple conserven l’últim text escrit en egipci 
demòtic datat l'any 452. Dinar a bord (o picnic segons horari del vol intern). Trasllat a l'aeroport d'Assuan 
per fer el vol a El Caire i ens traslladarem a l'hotel. Sopar i allotjament. 
 

30 de setembre : EL CAIRE – PIRÀMIDES DE GUIZA – MEMFIS – SAQQARA – PENSIÓ 
COMPLETA 
Despres d’esmorzar, visita al recinte de les Piràmides de Keops, Kefrén i Micerinos. La piràmide de 
Keops, o la Gran piràmide de Guiza, va ser l'edifici més alt de la terra durant 3.800 anys i és la principal 
atracció turística del país. Després de la visita a les piràmides ens aproparem a la famosa Esfinx creada 
pel faraó Kefrén. Finalitzada la visita al complex funerari de Guiza, dinar tipic egipci a base de pollastre 
a la graella, pa àrab, humus, postres amb pastissos i amanides de fruita. 
A la tarda ens aproparem a la Necròpolis de Saqqara a la ciutat de Memfis, a uns 30 km de El Caire. Allà 
veurem la primera piràmide esglaonada i les tombes de les dinasties I i II i algunes de les dinasties IV, V 
i VI. La visita inclou una passejada per la piràmide del faraó Zoser (la piràmide esglaonada). La nostra 
darrera parada serà l'antiga capital de l'imperi: Memfis. Va ser fundada l'any 3.050 aC. pel faraó Menes 
(el primer faraó) a uns 19 km al sud de l'actual El Caire, després, el 2040 aC. Tebes es va convertir en la 
capital de l'imperi durant la dinastia XI. La influència d'aquesta ciutat va començar a decaure el 661 a.C 
i la seva hegemonia va finalitzar amb la fundació d'Alexandria el 331 a.C.  En finalitzar el recorregut, 
trasllat de tornada a l'hotel. Sopar i allotjament.  

 

 
 



 

 

EGIPTE  |    CREUER PEL NIL I ESTADA A EL CAIRE  
 

amb guia acompanyant de Viatges Alemany  

SERVEIS INCLOSOS : 
▪ Trasllat amb autocar des de les nostres terminals de Vic, 

Manlleu i Torelló, i de Reus i Valls, fins a l’aeroport i tornada. 
▪ Bitllets d’avió Barcelona – Luxor / Aswan – El Caire / El Caire – 

Barcelona, en classe turista. 
▪ Facturació d’una maleta fins a 20 kg per persona. 
▪ Taxes aèries incloses (280 €). 
▪ Trasllats aeroport – allotjament – aeroport.  
▪ 4 nits de creuer pel Nil en règim de Pensió Completa. 
▪ 3 nits a El Caire en règim de Pensió Completa (2 dinars a El 

Caire en restaurant local durant les visites). 
▪ Visites segons itinerari amb guia de parla hispana. 
▪ Acompanyant de Viatges Alemany durant tot el viatge. 
▪ Guia local de parla hispana durant totes les visites. 
▪ Propines generals obligatòries, visat, assistència a l’aeroport i 

taxes oficials del creuer (95 €).  
▪ Assegurança d’assistència durant el viatge, fins a 20.000 € i 

assegurança d’anul·lació fins a 2.500 €. 
 

SERVEIS NO INCLOSOS:  
▪ Begudes dels àpats. 
▪ Propines pels guies locals i xòfer. 
▪ Qualsevol servei no indicat a l’apartat de “serveis inclosos”. 

 

 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA :  GC MD-81 

 

 

 

NOTES : 
▪ Places limitades. Grup mínim de 25 persones. Data límit per 

cancel·lar si no s’arriba al mínim de participants : 05.09.2023. 
▪ Preus calculats el 13.03.2023, segons tipus de canvi de divisa, 

preu de transport, derivat cost combustible o d’altres fonts 
d’energia, i impostos i taxes sobre els serveis inclosos al 
viatge, vigents  a  l’esmentada  data. 

▪ Fins 20 dies abans de la sortida els preus podran incrementar-
se per variacions en els conceptes esmentats i d’acord  amb  
l’establert  a  l’apartat  11  de  les  Condicions Generals del 
contracte de viatge combinat. D’igual manera el viatger tindrà 
dret a reducció de preu per variació al seu favor dels 
esmentats conceptes, podent l’agència de viatges en tal cas 
deduir del reemborsament els costos administratius reals de 
la seva tramitació. 

▪ Documentació necessària per a viatgers espanyols: passaport 
amb vigència mínima de 6 mesos i visat d’entrada a Egipte. 
Per a nacionals d’altres països consulteu a l’agència abans de 
contractar. 

▪ El formulari d’informació normalitzada, tota la resta 
d’informació normalitzada i el contracte de viatge es 
facilitaran abans de la formalització de la reserva. 

 
 

SORTIDA DE REUS I VALLS:  mínim 6 persones.  
 

  

PREU PER PERSONA:  1.970 € +  taxes 280 €  : 2.250 € 
  

Suplement habitació individual: 435 € 
 

 

1 d’octubre : EL CAIRE – DIA COMPLET A LA CIUTAT – PENSIÓ COMPLETA 
Després d'esmorzar explorarem El Caire començant per la Ciutadella de Saladí, seu de govern a Egipte durant els 700 anys posteriors a la seva 
construcció (segles XIII al XIX) aC) i situada estratègicament en uns turons del centre del Caire. Actualment el seu interior és un museu i seu de la 
mesquita d'Alabastre. Seguidament entrarem al mercat més gran d’Àfrica, el Jan el-Jalili per coneixer el basar més gran d’Orient i comprar records i 
souvenirs. A continuació, un descans per menjar un plat principal d'arròs i verdures juntament amb unes postres d'amanida de fruites. Dedicarem la 
tarda a explorar el museu egipci. El Museu d'Antiguitats Egípcies conté 136 mil objectes de la història de l'imperi, entre els més interessants tenim 
el gran tresor de Tutankamon, sarcòfags, joies i diferents esculptures i bustos de totes les dinasties. Més tard visitarem el barri copte, l’església 
penjant (Al-Muallqa) amb vestigis del segle III. Molt a prop de l'església es troba la Sinagoga Ben Ezra, on es diu que es va trobar a Moisès quan era 
un infant. Finalment, coneixerem l'església de Sant Sergi i Sant Pau on es diu que es va refugiar la Sagrada Família durant tres setmanes en el seu pas 
per Egipte. En finalitzar el recorregut diürn el nostre guia ens dirigirà al centre històric de la ciutat de El Caire durant la nit, com el carrer AL-Muizz i 
el basar el Jan el-Jalili. Passarem pel “cafè dels miralls” també anomenat El Fishawi amb més de 200 anys d'antiguitat. Trasllat a l’hotel. Sopar i 
allotjament. 
 

2 d’octubre : EL CAIRE – BARCELONA   
Despres d’esmorzar, trasllat a l’aeroport de El Caire per al nostre vol de retorn. Sortida a les 09:00h.  Arribada a Barcelona a les 13:45h, trasllat en 
autocar a les nostres terminals i Fi del Viatge.  

 


