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Itinerari 
 
Dia 1 (15/08/2008): Vol Barcelona − Tunísia. 
Arribada a l’aeroport internacional de Tunis, trasllat a l’hotel i allotjament. 
Allotjament: Hotel Mechtel, 4* (o similar) [PC]. 
 
Dia 2 (16/08/2008): Tunísia. 
A primera hora del matí ens traslladarem en autocar fins al Museu del Bardo. Aquest singular 
museu −situat en un antic palau− ens permetrà gaudir d’una de les millors col·leccions de 
mosaics romans del món. A continuació ens traslladarem al jaciment arqueològic de l’antiga 
Cartago on podrem gaudir d’una passejada per les restes de la ciutat i de l’antic port. Després 
de dinar en algun restaurant proper al jaciment, ens traslladarem fins a poble típic de Sidi Abu 
Saïd −una de les joies arquitectòniques, urbanístiques i socials de la Tunísia islàmica−. 
Allotjament: Hotel Mechtel, 4* (o similar) [PC]. 
 
Dia 3 (17/08/2008): Tunísia – Susa – Monastir – El Djem – Sfax (aprox. 250 km). 
Després d’esmorzar a l’hotel ens traslladarem en autocar fins a la ciutat de Susa. Allí hi podrem 
visitar l’espectacular medina −declarada patrimoni de la humanitat per la UNESCO l’any 1988−. 
La medina de Susa és un dels primers exemples de ciutat islàmica del magreb. A continuació 
seguirem la nostra ruta fins a la ciutat de Monastir i, des d’allí, ens dirigirem a El Djem. Després 
de dinar visitarem l’espectacular Amfiteatre romà (s.III d.C.). Després de la visita ens 
traslladarem fins a la ciutat d’Sfax. Allotjament i sopar a l’hotel. 
Allotjament: Hotel Syphax, 4* (o similar) [PC]. 
 
Dia 4 (18/08/2008): Sfax –  Ras El Djedir (frontera) – Trípoli (aprox. 500 km). 
De bon matí ens dirigirem, en direcció sud, cap a la ciutat de Gabes i, des d’allí, fins al poblat 
troglodita de Matmata. A continuació, ens traslladarem a la ciutat de Medenine on hi visitarem 
els famosos graners berebers. A Medenine ens esperarà un autocar amb el personal libi que 
ens acompanyarà durant la nostra ruta per Líbia. El següent tram del nostre viatge ens durà de 
Medenine fins a Ras El Djedir; indret on es troba el pas fronterer entre Tunísia i Líbia. Un cop 
enllestits els tràmits per obtenir el visat, creuarem la frontera i ens dirigirem cap a Trípoli. 
Arribarem a la capital de Líbia a darrera hora de la tarda i, si hi ha temps, podrem anar a estirar 
les cames pel típic souq (=mercat) de la ciutat. 
Allotjament: Hotel El Kandi, 3* (o similar) [PC]. 
 
Dia 5 (19/08/2008): Trípoli − Sabratha − Trípoli (aprox. 140 km). 
Després d’esmorzar a l’hotel tornarem sobre les nostres passes i ens dirigirem al jaciment 
arqueològic de l’antiga Sabratha −una de les tres polis de a província romana de la 
Tripolitània−. Durant tot el matí, i fins el migdia, visitarem els principals monuments 
arqueològics: el teatre, la basílica, el fòrum, el museu, les termes, etc. Després de dinar en un 
restaurant proper al jaciment tornarem cap a Trípoli. Sopar en algun restaurant de Trípoli. 
Allotjament: Hotel El Kandi, 3* (o similar) [PC]. 
 
Dia 6 (20/08/2008): Trípoli – Leptis Magna – Trípoli (aprox. 220 km). 
Partint de Trípoli seguirem la carretera de la costa en direcció est fins arribar a la ciutat d’ El 
Khoms. Des d’allí ens atansarem al jaciment arqueològic de l’antiga Leptis Magna. Aquesta 
ciutat −fundada pels fenicis a finals del s II a.C. i que visqué el seu moment de màxim 
esplendor durant el regnat de l’emperador Sèptim Sever− és, en l’actualitat, una de les ciutats 
romanes més ben conservades del món. Passarem el matí visitant la zona d’hàbitat (termes, 
basílica, fòrums, mercat, teatre...) i després de dinar ens traslladarem a la zona del port, 
l’amfiteatre i el circ. 
Allotjament: Hotel El Kandi, 3* (o similar) [PC]. 
 
Dia 7 (21/08/2008): Trípoli – Es Sultan (aprox. 600 km) 
Després de fer una passejada pel centre històric de Trípoli i de visitar el magnífic Museu 
Arqueològic de la ciutat, deixarem definitivament enrera la capital de Líbia i seguirem la mateixa 
carretera que el dia anterior ens va conduir fins a Leptis Magna. Dinarem, altra vegada, prop de 
l’antiga ciutat romana i, a continuació, ens endinsarem al Golf de Sirte. En els despoblats 
paisatges desèrtics d’aquest àrid golf observarem com la sorra de les dunes del Sàhara s’uneix 



amb les aigües blaves del Mediterrani. El nostre destí d’avui serà la ciutat d’Es Sultan, al bell 
mig del golf. Arribada a l’hotel, allotjament i sopar. 
Allotjament: Hotel Mahari, 3* (o similar) [PC]. 
 
Dia 8 (22/08/2008): Es Sultan − As Sidir − Benghazi (aprox. 450 km) 
De bon matí visitarem el petit jaciment arqueològic i el museu d’Es Sultan on s’hi poden veure 
restes de diferents èpoques però, sobretot, d’art islàmic. A continuació, resseguirem la 
carretera que travessa el Golf de Sirte fins arribar a la ciutat d’As Sidir i, més endavant, a 
Benghazi −segona ciutat del país−. Arribada a l’hotel, allotjament i sopar. 
Allotjament: Hotel Nowran, 4* (o similar) [PC]. 
 
Dia 9 (23/08/2008): Benghazi – Ptolemaida – Qasr Libia – Slonta – Susa (aprox. 220 km) 
Des de Benghazi travessarem, sempre en direcció est, la costa de l’anomenada Pentapolis. El 
primer destí d’avui serà al jaciment arqueològic de Ptolemaida on, entre d’altres coses, 
visitarem les restes de la ciutat, la seva colossal cisterna d’aigua −segons sembla, la més gran 
del nord d’Àfrica−, i el petit museu annex al jaciment. Després de dinar ens traslladarem fins a 
Qasr Libia −indret on es troben els magnífics mosaics bizantins descoberts casualment en un 
camp de cultiu proper−, i la sorprenent Gruta d’Slonta −on podrem contemplar un rar exemple  
d’escultures rupestres associades, probablement, a una necròpolis propera a la gruta−. La 
darrera etapa d’avui serà el petit port de Susa, just al tocar de la que fou l’antiga Apol·lònia. 
Allotjament: Hotel Menara, 4* (o similar) [PC]. 
 
Dia 10 (24/08/2008): Susa – Cirene – Susa (50 km) 
De bon matí visitarem les restes de l’antiga Apol·lònia −primer assentament grec a la província 
de la Cirenaica fundat al segle VII a.C. per joves colons que procedien de la veïna illa de Thera 
(actual Santorini)−. A continuació ens dirigirem al jaciment arqueològic de mítica Cirene. 
Començarem la nostra visita a la zona de la necròpolis i, a continuació ens dirigirem cap al 
Museu Arqueològic, l’Acròpolis, l’àgora, els diversos temples, la mítica font d’ Apol·lo i, 
finalment, el teatre. Després de dinar en un restaurant proper retornarem cap al nostre hotel a 
Susa. 
Allotjament: Hotel Menara, 4* (o similar) [PC]. 
 
Dia 11 (25/08/2008): Susa – Tobruq – Sallum – Marsa Matruh (aprox. 600 km) 
Després d’esmorzar a l’hotel ens dirigirem cap a la frontera egípcia. Abans de travessar-la 
farem una breu aturada a la zona de Tobruq −ciutat tristament famosa pels enfrontaments entre 
les tropes italianes i els aliats durant la II Guerra Mundial−. Després de visitar algun dels seus 
quatre cementiris seguirem la nostra ruta fins arribar a Sallum. Un cop allí farem els tràmits 
necessaris per sortir de Líbia i, a continuació, obtindrem el visat per entrar a Egipte. Des de la 
frontera seguirem el nostre camí fins a la localitat costanera de Marsa Matruh. 
Allotjament: Hotel Marsa Matruh, 3* (o similar) MP. 
 
Dia 12 (26/08/2008): Marsa Matruh – Oasi de Siwa (aprox. 300 km) 
Després d’esmorzar ens endinsarem al Sàhara −en direcció sud− fins arribar al mític Oasi de 
Siwa. Aquest petit oasi −un dels indrets més bells i aïllats d’Egipte− fou, segons narra la 
tradició, el lloc on Alexandre el Gran va saber que era fill del déu egipci Amon. Efectivament, el 
macedoni va visitar l’oracle situat a un petit temple que la divinitat tebana tenia a l’oasi. Per la 
tarda, després d’allotjar-nos i reposar una estona a l’hotel, visitarem la capital de l’oasi, Shali, i 
l’antiga fortalesa d’adob que, abans de ser arrasada per unes pluges torrencials, arribà a tenir 
més de set pisos d’alçada i fou un important enclavament caravaner del nord d’Àfrica. 
Allotjament: Siwa Paradise (o similar) [PC]. 
 
Dia 13 (27/08/2008): Oasi de Siwa (aprox. 80km) 
De bon matí ens traslladarem fins a l’antiga necròpolis de Dyebel Mawta −on, entre d’altres, hi 
visitarem la magnífica tomba d’un personatge d’origen grec anomenat Siamón−. A continuació 
ens dirigirem al Temple de l’Oracle d’Amon −el mateix que visità Alexandre en el seu mític 
periple per terres de faraons− i a un antic pou anomenat Pou de Cleopatra. Dinarem al nostre 
hotel i, a mitja tarda, quan el sol ens ho permeti, ens endinsarem a les dunes del Gran Mar de 
Sorra utilitzant vehicles 4x4. Entre sorra i dunes descobrirem el petit oasi de Bir Wahid i el veï 
llac natural que, sorprenentment, emergeix d’entre la sorra del desert. 
Allotjament: Siwa Paradise (o similar) [PC]. 



 
Dia 14 (28/08/2008): Oasi de Siwa – Marsa Matruh – El Alamein – Alexandria (aprox. 600 
km) 
Després d’esmorzar a l’hotel tornarem, de nou, sobre les nostres passes fins arribar a Marsa 
Matruh. Des d’allí seguirem la carretera de la costa −sempre en direcció est− fins a la localitat 
d’El Alamein −on s’esdevingué un dels episodis més decisius de la II Guerra Mundial al Nord 
d’Àfrica−. Després de visitar algun dels seus cementiris continuarem el nostre camí fins arribar 
a la mítica ciutat que fundà Alexandre quan conquerí Egipte al s. IV a.C. 
Allotjament: Sofitel Cecil, 4* (o similar) [AE]. 
 
Dia 15 (29/08/2008): Alexandria 
De bon matí visitarem la nova Bibliotheca Alexandrina. A continuació ens traslladarem a la 
zona on s’emplaçava l’antic Far −una de les set meravelles del món antic− i on ara hi ha el Fort 
de Qait Bey. Més tard visitarem l’anomenat Pilar de Pompeu, la Biblioteca del Serapeum, les 
Catacombes de Qom Es-Shoqafa, el teatre romà, i, finalment, el Museu Arqueològic de la 
ciutat. 
Allotjament: Sofitel Cecil, 4* (o similar) [AE]. 
 
Dia 16 (30/08/2008): Alexandria − El Caire (aprox. 200 km) 
De bon matí deixarem la ciutat d’Alexandre i ens dirigirem cap a la capital d’Egipte; el Caire. 
Arribarem prop del migdia i, abans de dinar, tindrem temps de visitar les Piràmides de Guiza, el 
Museu de la Barca de Queops i l’Esfinx. Per la tarda, ens endinsarem al sempre caòtic Caire i 
visitarem el Museu Egipci on, entre moltes d’altres peces, s’hi troba el tresor descobert a 
l’interior de la tomba de Tutankhamon l’any 1922 per H. Carter. Després de dues setmanes 
travessant el Nord d’Àfrica haurem arribat on hi hagué la primera capital d’Egipte, la mítica 
ciutat de Menfis. 
Allotjament: Movenpick Pyramids (o similar) [AE]. 
 
Dia 17 (31/08/2008): Vols El Caire – Tunísia i Tunísia – Barcelona 
Trasllat a l’aeroport per volar, primer, fins a Tunísia i, més tard, a Barcelona. 
Final dels nostres serveis. 
 
 
Grup: 
 

Mínim: 20 viatgers. 
Màxim: 40 viatgers. 

 
 
Preus*: 
 

Grup de 20 a 30 viatgers: 3804€ en habitació doble / Suplement allotjament individual: 450€ 
Grup de 31 a 40 viatgers: 3618€ en habitació doble / Suplement allotjament individual: 400€ 

 
* Preus subjectes a variacions en funció de les tarifes aèries i dels preus dels carburants. 

 
 
Condicions: 
  
El viatge inclou: 
 

− Bitllet d’avió Barcelona−Tunis−Barcelona amb la companyia Tunissair. 
− Bitllet d’avió El Caire−Tunis amb la companyia Tunissair. 
− Allotjament als hotels descrits a l’itinerari (o similars) en règim de [PC] (pensió  
   complerta) o d’[AE] (allotjament i esmorzar). 
− Trasllats dels aeroports als hotels. 
− Trasllats per a les visites descrites a l’itinerari. 
− Entrades als jaciments arqueològics descrits a l’itinerari. 
− Trasllat en 4x4 a l’oasi de Siwa. 
− Assegurança de viatge obligatòria. 



− Guia–Acompanyant de Ciencia y Aventura (David Rull). 
− Propines. 
− Guies locals de parla hispana, anglesa o italiana als jaciments arqueològics.* 
 
* Les explicacions es traduiran al català/castellà. 

 
 
El preu del viatge no inclou: 
 

− Taxes aèries i carburant (aprox. 80€) 
− Visats d’entrada a Tuníssia, Líbia i Egipte (aprox. 90€ en total) 
− Tiquets per fotografiar els jaciments arqueològics (només a Líbia). 
− Assegurança d’anul·lació de viatge. 
− Begudes i extres. 
− Tot allò no especificat a l’apartat anterior. 

 
 
Important: 
  
− En el moment d’inscripció s’haurà de lliurar una fotocòpia ben clara del passaport. 
− El passaport haurà de tenir una vigència mínima de 6 mesos des de la data d’inici del viatge. 
− El passaport no podrà tenir cap segell d’entrada a Israel. 
− Qualsevol canvi del passaport (per pèrdua, robatori o renovació) s’haurà de comunicar  
   urgentment a ASPASIA TRAVEL abans de la data d’inici del viatge ja que una petita variació   
   en les dades del passaport pot implicar la no obtenció d’algun dels visats. 
 
 
Inscripcions: 
 
Informació i inscripcions:  

 
info@cienciayaventura.com  

Telf.: 649 577755 / 609 713605 / 638 719440 / 93 2378636 
 
 

Amb la col·laboració de: 
 

           
 
 
Viatge organizat per: 
 

                
c/ Roger de Flor, 189 (08013 – Barcelona) 

Telf.: 93 207 04 81 
Fax: 93 528 67 19 

mailto:info@cienciayaventura.com

