
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12/11/22. Dia 1 - GRANOLLERS - BARCELONA - EL CAIRE – LUXOR (Sopar avió)             
Sortida en bus  des de Granollers i Barcelona 
cap a l’aeroport 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. Sopar. 

 
13/11/22. Dia 2 - LUXOR - ESNA - EDFU (Pensió 
completa)          
Esmorzar. Sortida cap a la Vall dels Reis on es 
troben enterrats 62 faraons, a la riba oest del Nil. Continuem al temple funerari de Hapsetsut. Passarem pels Colosos 
de Memnom en el camí de tornada. Visita del temple de Luxor, construït per Amenofis III i Ramsès II al s. XVIII aC El 
temple va ser unit amb el temple de Karnak per la famosa avinguda de les esfinxs. Visita de Karnak amb les seves 
impressionants columnes, obeliscs i estàtues. Dinar a bord. Tarda de navegació. Es visisten 2 tombes més la tomba de 
Tutankamon si hi ha disponibilitat d’entrades. Sopar. 
 
14/11/2022. Dia 3 - EDFU - KOM OMBO -  ASWAN (Pensió completa)             
Esmorzar. A l'arribada a Edfú, visita del singular temple construït per Ptolomeu III a l'any 235 a. C. Destaca la 
conservació i la façana en forma de talús sòlid. Està dedicat a Horus, el déu Falcó. Tornada al vaixell. Dinar i navegació 
fins a Kom Ombo. Visita del doble temple simètric dedicat al déu cocodril Sobek ia Horus el Vell. Navegació a Aswan. 
Sopar. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

EGIPTE 
EL PAÍS DELS FARAONS 

Del 12 al 19 de novembre de 2022 

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

PENSIÓ COMPLETA – VIATGE DE 8 DIES / 7 NITS – VOLS INCLOSOS 

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 BARCELÓ PYRAMIDS 4* 
 
VOL PREVIST: 
Egypt Air 
  
MS 768  12NOV    BCN  CAI    16:25 20:35    
MS 060  12NOV    CAI  LXR     22:00 23:00    
MS 085  16NOV    ASW  CAI    15:50 17:15    
MS 767  19NOV   CAI  BCN     11:00 14:25 
 
Grup mínim 20 persones. 

 
 
15/11/22. Dia 4 - ASWAN - ABUSIMBEL - ASWAN (Pensió completa)             
Visita als temples d'Abu Simbel per carretera . Esmorzar pícnic. Visites a Aswan, incloent obelisc inacabat, la gran presa 
i passeig en faluca. Dinar. Temps lliure per gaudir del mercat ambulant. Acabarem el dia gaudint de l’espectacle de 
llum i so a Philae. Sopar. 

 
16/11/22. Dia 5 - ASWAN - 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.  
Esmorzar. Desembarcament. Continuació de les visites d'Aswan. I excursió a una comunitat núbia, on ens podem 
tatuar i gaudir de la companyia d'aquest poblat autèntic. Temps lliure fins al trasllat a l’aeroport. Vol d’Aswan al Caire. 
Trasllat a l'hotel i sopar. 

 
17/11/22. Dia 6 - EL CAIRE  - GIZEH  - ESFINX (Pensió completa)             
Esmorzar. Sortida cap a Gizeh. Visita del conjunt de les mítiques piràmides i l'Esfinx, l'única de les set meravelles del 
món antic que podem conèixer avui dia. Després de finalitzar Giza, dinar i visita de la piràmide escalonada de Zoser a 
Sakkara i la necròpolis de Memphis. Sopar a restaurant.  

 
18/11/22. Dia 7- EL CAIRE – MUSEU EGIPCI – BARRI COPTE – CIUTADELLA – SOPAR FINAL (Pensió completa)             
Esmorzar. Visita del Caire. Comencem pel museu egipci, amb joies de més de 5.000 anys d'antiguitat, incloent-hi el 
tresor de Tutankhamon (està pendent de trasllat, es farà el possible segons les condicions del govern egipci). Dinar. 
Visita de la ciutadella de Saladí, la mesquita d'Alabastro Mohamed Ali i el barri copte amb l'església penjant, 
l'església d'Abu Serga i la sinagoga de Ben Izra. Acabarem al gran basar Jan el Jalili. Tornada a l'hotel. A la nit, farem 
una vetllada especial en un restaurant típic del centre del Caire, farem un passeig per la ciutat dels morts i el barri 
islàmic i acabem la nit amb un té amb menta en una cafeteria amb vistes al Nil. En acabar, trasllat a l'hotel.  
 
19/11/22. Dia 8 - 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: 
 Acompanyant de la nostra agència des de Granollers 
i durant tot el viatge més guia 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 
il·limitada i d’anul.lació, i amb cobertura COVID (veure 
cobertures a  contracte) 
 Visat i propines 
 
EL PREU NO INCLOU : 
 Begudes, altres propines o extres personals  
 Cada persona ha de dur la documentació necessària 
per accedir al país de destí 
 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:  1.653 € + TAXES 212 € = 1.865 € 
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL: +195 € 


