
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

22/02/2021.- GRANOLLERS - BARCELONA - EL CAIRE – LUXOR (Sopar avió)             
Sortida en bus  des de Granollers en 
bus cap a l’aeroport del Prat de 
Barcelona (T1). 
Vol de línia regular cap a LUXOR via 
El Caire. Tràmits de visat i trasllat a 
la motonau de 5 * prevista tipus m / 
s princess Sarah o similar. Nit a bord. 

 
23/02/2021.- LUXOR - ESNA - EDFU 
(Pensió completa)             
Visita a les restes arqueològiques de 
Luxor. Al marge esquerre del riu, dedicat als morts: Vall dels Reis, on es troben les fabuloses tombes dels faraons. Es 
visitaran tres tombes. La de Tutankamon (opcional i amb entrada a part) i Visita al temple de l'única dona que va 
regnar Egipte: Hatshepsut, els Colossos de Memnon, Vall de les Reines i els Temples de Luxor i Karnak.  
Festa al vaixell i nit a bord a EDFU.  
 
24/02/2021.- EDFU - KOM OMBO -  ASWAN (Pensió completa)             
Visita del Temple d'Horus, al qual accedirem des del vaixell en calesses o bus segons disponibilitat, situat dins de 
l'animada població d'Edfú. Continuació de la navegació fins a Kom Ombo, allà sobre un turó, visitarem un temple que 
està dedicat a dues divinitats: Sobek, el cocodril, i Horoeris, el gran disc solar alat.  Retorn a la motonau.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

EGIPTE 
EL PAÍS DELS FARAONS 

Del 22 de febrer a l’1 de març de 2021 

Des de Granollers, en grup i amb guia acompanyant de la nostra agència 

PENSIÓ COMPLETA – VIATGE DE 8 DIES / 7 NITS 

L’ESFINX I LES PIRÀMIDES DE GUIZEH, ABUSIMBEL ...  Pocs països poden presumir 
de tenir una història tan rica com Egipte. En les piràmides de Gizeh i la Vall dels Reis es 
conserven vestigis dels seves antigues civilitzacions. El riu Nil, el desert i el Mar Roig 
completen el paisatge d'un dels països més interessants del Nord d'Àfrica. 



 

HOTEL PREVIST: 
HOTEL HILTON RAMSES CENTRE CIUTAT 5* LUXE 
Adreça: 1115 Nile  
Corniche, Sharkas,  
Bulaq, Cairo, Egipte  
 
 
VOL PREVIST: 
EgyptAir 
  
MS 768  22FEB    BCN  CAI    15:25 20:30    
MS 060  22FEB    CAI  LXR     22:45 23:45    
MS 087  26FEB    ASW  CAI    20:05 21:30    
MS 767   1MAR   CAI  BCN     10:55 14:25 
 
 

 
 
25/02/2021.- ASWAN - ABUSIMBEL - ALTA PRESA DE ASWAN (Pensió completa)             
Visitarem la Gran Presa d'Aswan i l'Obelisc Inacabat, on es podrà observar la tècnica utilitzada pels egipcis en la talla 
d'aquests. Després del dinar sortirem en comboi especial cap Abu Simbel (265 km) arribada i visita diürna als temples i 
un cop amagat el sol assistirem al millor espectacle de llum i so al món amb durada de 45 minuts.  

 
26/02/2021.- ASWAN - POBLAT NUBI - PHILAE - EL CAIRE (Pensió completa)             
Esmorzar i desembarcament. Al matí visita en barquetes al famós temple de Philae, continuació amb llanxa motora 
per visitar un poblat nubi on ens podem tatuar i gaudir de la companyia d'aquest poblat autèntic nubi. Retorn al vaixell 
i menjar a bord i desembarcament.  A l'hora que els comuniqui el nostre representant, trasllat a l'aeroport i vol al Caire. 
Arribada, trasllat a l’hotel.  

 
27/02/2021.- EL CAIRE  - MEMPHIS I SAKKARA - PIRÀMIDES  - ESFINX (Pensió completa)             
Visita panoràmica a les Piràmides de Gizeh, Kheops, Kefren i Micerinos, magnífic conjunt monumental classificat com 
una de les set meravelles del món antic.  Per arribar a l'enigmàtica Esfinx, meitat cap de faraó, meitat cos de lleó, 
passarem pel Temple de la Vall de Kefrén. Dinar en restaurant local.  Per la tarda visita a l'antiga capital d'Egipte 
MEMPHIS i la seva necròpolis SAKKARA on es va construir la primera piràmide escalonada a Egipte. Durant la visita 
d'avui es realitzarà una orientació de com es fabricava el paper a l'antic Egipte, el papir, en un Institut Oficial de Papir.  
Sopar a restaurant local. 

 
28/02/2021.- EL CAIRE - MUSEU - BARRI COPTE - CIUTADELLA (Pensió completa)             
Visita al Museu d'Art Egipci del Caire, amb més de mig milió de peces exposades, el museu arqueològic del món és tan 
extraordinari que el converteix en visita indispensable en qualsevol viatge a Egipte. Continuació a la visita del Barri 
Copte: l'Església de Sant Sergi, coneguda pels Àrabs amb el nom d'Abu Serga i fundada a finals del segle IV, la 
Sinagoga de Ben Ezra, l'edifici hebreu de major antiguitat seu contingut. Dinar en restaurant local. A la tarda visita a la 
ciutadella de saladí i mesquita d'alabastre i passeig pel gran basar de Khan el Khalili.  
Sopar final de comiat a bord d'un restaurant flotant al riu Nil.  
 
01/03/2021.- EL CAIRE - BARCELONA  - GRANOLLERS (Esmorzar i dinar avió)             
Esmorzar a l’hotel i trasllat a l’aeroport.  Vol DIRECTE a Barcelona. Arribada i trasllat en bus fins a Granollers.  
 
 
 
 
 
 
EL PREU INCLOU: 
 Guia acompanyant de la nostra agència des de 
Granollers i durant tot el viatge 
 Guia de parla castellana a destí 
 Bitllet d’avió en turista amb maleta facturada  
 Trasllat Granollers – Aeroport – Granollers  
 Trasllat a destí aeroport / hotel / aeroport  
 7 nits hotel  en pensió complerta 
 Visites i entrades segons programa descrit 
 Assegurança de viatge d’assistència mèdica i 
d’anul.lació (veure cobertures a  contracte) 
 
EL PREU NO INCLOU : 
 Begudes  
 Visat i propines  pagar en destí (100  €) 
 Altres propines o extres personals  
 Serveis no especificats a l’apartat el preu inclou. 
Els programa descrit és susceptible de canvis per raons puntuals alienes a la nostra organització.  
Preus subjectes a canvis per augment de taxes aèries o de divisa fins a 21 dies previs a la sortida. 

PREU PER PERSONA:  1.756 € + TAXES 194 € = 1.950 € 
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL: + 315 € 

PAGAMENT A DESTÍ EN EFECTIU (VISAT D’ENTRADA I PROPINES): + 100 € 


