
 

  

EL NOSTRE 
VIATGE ACOMPANYA’NS A 

CONÈIXER EGIPTE  

 

EGIPTE MIL·LENARI 
 

DIA 01.- 20 MAIG.    BARCELONA / EL CAIRE / LUXOR 

Sortida del vol d’Egypt Air (MS768) a les 16.25h. amb destinació Luxor via El Caire. Arribada a l'aeroport 

internacional de Luxor a les 23.30h. Tràmits de duanes i visat. Trasllat a la Motonau fluvial ancorada a Luxor. 

Sopar lleuger i nit a bord. 

 

DIA 02.- 21 MAIG.    LUXOR / ESNA / EDFU 

Règim de pensió completa a bord. A primera hora del matí, visita dels magnífics temples de Karnak i Luxor. 

Un cop finalitzada, trasllat cap a la riba occidental del Nil per visitar la Necròpolis de Tebes: Vall dels Reis, 

Vall dels Artesans coneguts per Deir El Medina, Temple Funerari de Ramses III conegut per Madinat Habu, 

panoràmica del Temple de Hatchepsut i els colossos de Memnon. Retorn a la motonau. A la tarda, navegació 

cap a Esna per passar la resclosa i continuació fins Edfu. Nit a bord. 

 

DIA 03.- 22 MAIG.-    EDFU / KOM - OMBO / ASWAN 

Règim de pensió completa a bord. Visita del Temple d’Edfu dedicat al déu 

Horus. Navegació cap a Kom Ombo. Visita del temple de Kom-Ombo 

dedicat als déus de Sobek amb cap de cocodril, i Haroeris amb cap de Falcó. 

Navegació fins Aswan. Nit a bord. 

 

DIA 04.- 23 MAIG.    ASWAN (ABU-SIMBEL) 

Esmorzar. Seguidament ens dirigirem cap al Sud, creuant el desert en 

transport privat per a visitar els majestuosos temples d'Abu-Simbel. 

Arribada i esmorzar. Visita del Gran Temple. Disposarem de temps lliure 

fins al moment d'assistir a l'espectacle de llum i so, una experiència que 

serà inoblidable. En finalitzar, retorn a la motonau. Sopar fred i nit a bord. 

 

DIA 05.- 24 MAIG.   ASWAN / EL CAIRE 

Esmorzar. Aquest matí el dedicarem a visitar els monuments d'aquesta encantadora ciutat. El Temple 

de Philae i la presa de Aswan. A la tarda agafarem una faluca (típiques barques a vela egípcies) per a recórrer 

el Nil. A l’hora prevista trasllat a l'aeroport per a volar a El Caire amb Egypt Air (MS97). Sortida a les 21.55h. 

Arribada prevista a les 23.20h. Trasllat i acomodació a l'hotel (sopar no inclòs a causa de l'hora d'arribada). 



 

  

DIA 06.- 25 MAIG.    EL CAIRE 

Esmorzar i sortida per a la visita a la Necròpolis de Gizeh amb les seves famoses piràmides de Kheops, Kefren 

i Micerinos (amb entrada en Kefren o Micerinos), l'Esfinx de Guizeh, el temple de la vall de Kefrén i un centre 

de papir. Posteriorment es visitarà Memphis, capital de l'Imperi antic, i la Necròpolis de Sakkara amb les 

seves famoses mastabes. Sopar i allotjament a l'hotel. 

 

DIA 07.- 26 MAIG.     EL CAIRE 

Esmorzar. Excursió de la Ciutat, que inclou: El Museu d'Art Faraònic, la Ciutadella de Saladí on es troba la 

mesquita de Mohamed Ali, també coneguda com la Mesquita d'Alabastre. A la tarda, sortida al Barri Copte 

on es troba l'Església de Sant Sergi i finalitzarem amb un passeig pel Barri Medieval de Khan el Khalili. Sopar i 

allotjament a l'hotel. 

 

DIA 08.- 27 MAIG.     EL CAIRE / BARCELONA 

Esmorzar. A l’hora concertada trasllat a l'aeroport per a realitzar els tràmits de facturació al vol d’Egypt 

Air (MS767) amb sortida a les 11.00h. i arribada prevista a Barcelona a les 15.25h. 

 

Arribada i fi dels nostres serveis 

 
Hoteles previstos o similares: 
El Cairo: Hotel Conrad Cairo / Intercontinenal Citystars   
Motonave: Legacy 
 
Precio por persona en doble:………………………. 2.875 Eur 
Precio por persona en individual:………………… 3.200 Eur 
 
El precio incluye: 

 Vuelos de la compañía EgyptAir 
 Traslados, excursiones indicadas y guía local privado. 
 Todas las entradas a los monumentos y templos. 
 3 noches en el Cairo con las comidas indicadas (sin bebidas). 
 4 noches de crucero en pensión completa (sin bebidas). 
 Seguro de asistencia sanitaria y anulación.  
 Visado de entrada a Egipto. 
 Propinas del crucero y tasas locales. 

No incluido: 
 Extras personales. 
 Propinas para los guías. 
 Bebidas. 
 Extras no detallados en el apartado “el precio incluye”. 


