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Recórrer el país de nord a sud, d’est a oest, de les aigües del Nil al desert, i del 
desert a les muntanyes, és l’objectiu d’aquest exhaustiu viatge a la terra dels 
faraons amb el que pretenem mostrar al viatger la diversitat de cultures, 
religions i costums que durant mil·lenis han practicat els habitants de les ribes 
d’aquest riu immortal. Fugint dels tòpics turístics més convencionals –però 
sense deixar de veure allò imprescindible– us proposem un viatge ple d’història, 
cultura, geografia, paisatges i vida quotidiana que, de ben segur, no us deixarà 
indiferents, i us permetrà comprendre tant l’eclosió de les primeres societats del 
neolític al Sàhara, com l’arribada de l’Islam milers d’anys més tard. 



 
Itinerari 
 
Dia 1: Vols Barcelona–El Caire i El Caire−Luxor 
Trobada a l’aeroport del Prat a les 12:30 hores (Terminal A). Vol Barcelona−El Caire (MS768) a 
les 14:50 hores. Arribada prevista a El Caire a les 19:55 hores. Tràmits de visat i trasllat a la 
terminal de vols domèstics. Vol El Caire−Luxor (MS237) a les 22:15 hores. Arribada prevista a 
Luxor a les 23:20 hores. Trasllat a l’hotel i allotjament. 
Allotjament: Hotel Al Moudira (MP). 
 
 
Dia 2: Luxor, els Temples. 
Després d’esmorzar a l’hotel ens traslladarem a la riba est del Nil −on hi ha la ciutat de Luxor− 
per visitar-hi el recinte del Temple d’Amon a Karnak. Dedicarem tot el matí passejar per aquest  
conjunt templari que passa per ser el més gran construït en tota la història d’Egipte. Entre 
relleus, columnes i estàtues podrem desxifrar i entendre bona part de la història del Regne Nou 
així com el funcionament d’un temple egipci en tota la seva complexitat. Per la tarda, aprofitant 
les llums de la posta de sol rera les seves columnes –per alguns una de les imatges més belles 
d’Egipte–, visitarem el Temple de Luxor, anomenat també “L’harem d’Amon”, ja que era el lloc 
on cada any s’hi celebrava una important processó que garantia les crescudes i la posterior 
fertilitat de les terres del país. 
Allotjament: Hotel Al Moudira (MP). 
 
 
Dia 3: Luxor, les Tombes. 
Iniciarem la nostra visita al poblat de Deir el Medina, lloc on hi van viure diverses generacions 
d’artesans que treballaren a les tombes de la Vall dels Reis. Després de visitar el poblat i dos 
de les seves tombes recorrerem el mateix camí que els treballadors feien per tal d’accedir a la 
Vall dels Reis. Si les cames aguanten podrem arribar, fins i tot, al cim de la mateixa muntanya 
d’El Qurn –consagrada a la deessa Meretseger (patrona dels artesans) i lloc on mai cap egipci 
trepitjà donat que era considerat un espai sagrat i, per tant, prohibit–. A continuació 
descendirem cap a la Vall dels Reis. Allí hi visitarem la tomba de Tutankhamon i les de tres reis 
més del Regne Nou. Més tard ens traslladarem al poblat de Gurna on hi visitarem algunes de 
les tombes dels nobles i funcionaris de l’antiga Tebes. 
Allotjament: Hotel Al Moudira (MP). 
 
 
Dia 4: Luxor, els Temples Funeraris. 
Després d’esmorzar a l’hotel retornarem a la zona de la necròpolis tebana; el West Bank. La 
nostra visita començarà amb els anomenats Colossos de Memnon –pràcticament els únics 
vestigis del que fou el temple funerari d’Amenofis III–, continuarà amb el famós temple funerari 
de la reina Hatxepsut a Deir el Bahari, el Ramesseum –temple funerari de Ramsés II– i, 
finalment, el temple funerari de Ramsés III a Medinet Habu. Aquest darrer passa per ser el més 
ben conservat de tots ells i conserva abundants restes de policromia als seus murs. Després de 
dinar en algun restaurant local, podrem retornar a la ciutat de Luxor per tal de visitar el Museu 
Arqueològic i acabar el dia passejant pel seu mercat. 
Allotjament: Hotel Al Moudira (MP). 
 
 
Dia 5: Luxor–Edfu–Kom Ombo–Assuan (200 km). 
Cap a les 7 del matí sortirem en comboi en direcció a la ciutat d’Assuan. Pel camí farem breus 
visites als temples d’Edfu –el més ben conservat de tot Egipte– i Kom Ombo –únic amb una 
estructura doble i dedicat, també, a dues divinitats–. Arribarem a Assuan cap al migdia i 
després d’instal·lar-nos al nostre hotel, l’Old Cataract –un dels hotels mítics d’Egipte–, podrem 
passejar per l’esplèndid mercat d’especies d’Assuan; tradicional lloc d’encontre entre el nord i 
el sud d’Àfrica. 
Allotjament: Hotel Old Cataract (MP). 
 
 

http://www.moudira.com/v_2/
http://www.moudira.com/v_2/
http://www.moudira.com/v_2/
http://www.moudira.com/v_2/
http://www.sofitel.com/sofitel/fichehotel/gb/sof/resort/1666/fiche_hotel.shtml


Dia 6: Assuan, el naixement del Nil. 
De bon matí ens traslladarem fins a un port proper on embarcarem en una llanxa a motor que 
ens durà fins la propera illa d’Agilika. En aquesta illa s’hi troba el famós temple d’Isis que en 
l’antiguitat estigué ubicat en la no molt llunyana illa de Filae –avui sota les aigües– i que fou 
traslladat pedra a pedra a l’igual que els temples d’Abu Simbel. L’indret, a més de ser un dels 
més bells de tot Egipte, també fou el darrer lloc on va perdurar viva la cultura dels faraons cap 
a l’any 394 d.C. De tornada cap al nostre hotel ens acostarem a una de les canteres de granet 
vermell (sienita) on hi podrem veure l’espectacular obelisc inacabat. Per la tarda, després de 
dinar i gaudir de la posta de sol en alguna de les terrasses amb vistes al Nil del nostre hotel, 
visitarem el Museu Nubi d’Assuan. 
Allotjament:  Hotel Old Cataract (MP). 
 
 
Dia 7: Assuan, l’antiga Elefantina. 
L’antiga ciutat d’Elefantina –actual Assuan– estava ubicada en l’illa que hi ha tot just davant del 
nostre hotel. Avui en dia, i després de diverses excavacions, encara s’hi poden observar 
nombroses restes de la que fou, des de temps immemorials, la darrera ciutat de l’extrem sud 
d’Egipte. Navegant en faluca (a vela) pel Nil ens hi atansarem i podrem visitar-ne el jaciment 
arqueològic. A continuació, seguirem navegant fins la seva necrópolis –Qubbet el Hawa– on hi 
podrem visitar alguns dels hipogeus dels famosos prínceps d’Elefantina. Més tard, tindrem la 
possibilitat d’anar a un poblat nubi i conèixer  la llengua i els costums dels seus habitants. Cap 
al vespre podrem passejar pel mercat d’Assuan,  
Allotjament:  Hotel Old Cataract (MP). 
 
 
Dia 8: Creuer del llac Nasser (1). 
Els propers tres dies del nostre viatge els dedicarem a navegar pel llac Nasser des de la ciutat 
d’Assuan fins a Abu Simbel, a tocar del Sudan. Es tracta d’una travessa per un dels llacs 
artificials més grans del món i que ens permetrà visitar alguns dels monuments que es van 
traslladar durant la campanya de rescat promoguda per la UNESCO durant els anys 80 i que, 
lluny de tòpics turístics convencionals, ens permetrà gaudir tant de la navegació pel Nil com 
d’unes valuoses restes arqueològiques inaccessibles per via terrestre. El primer dia del nostre 
creurer navegarem d’Assuan fins al Wadi el Sebua. També visitarem els temples de Kalabsha i 
Beit el Wali. 
Allotjament: Creuer Eugenie (PC). 
 
 
Dia 9: Creuer del llac Nasser (2). 
Navegarem entre el Wadi el Sebua i Qasr Ibrim. Visitarem el temple de Dakka, el temple 
d’Amada, el temple de Derr i la tomba  de Pennut. 
Allotjament: Creuer Eugenie (PC). 
 
 
Dia 10: Creuer del llac Nasser (3). 
Navegarem de Qasr Ibrim fins Abu Simbel, lloc on es troben els famosos temples de Ramsés II 
–uns dels més famosos i visitats d’Egipte–. Arribar-hi en vaixell ens permetrà visitar-los amb 
tranquil·litat i al marge del turisme de masses que sol inundar el jaciment cada matí. Per la nit, 
a més, podrem gaudir de l’espectacle de llum i so. 
Allotjament: Creuer Eugenie (PC). 
 
 
Dia 11: Abu Simbel–Assuan–El Caire. 
De bon matí ens traslladarem a l’aeroport d’Abu Simbel i volarem fins a Assuan. A continuació 
volarem cap El Caire (MS346). La sortida del nostre vol està prevista a les 09:55 i l’arribada a 
El Caire cap a les 11:17 hores. Un cop a la capital d’Egipte visitarem l’anomenat Barri Copte on 
s’hi poden visitar: les esglésies de Sta. Bàrbara –lloc on es creu que la Sagrada Família hi feu 
una petita estada en el seu periple per terres de faraons–, Sant Sergi, el magnífic Museu d’Art 
Copte –recentment renovat– i la sinagoga de Ben Ezra (s IX). 
Allotjament: Hotel Mena House Oberoi (MP). 
 
 

http://www.sofitel.com/sofitel/fichehotel/gb/sof/resort/1666/fiche_hotel.shtml
http://www.sofitel.com/sofitel/fichehotel/gb/sof/resort/1666/fiche_hotel.shtml
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http://www.oberoimenahouse.com/index.asp?leftinfo=1&leftitem=1


 
Dia 12: Vol  El Caire–Sharm El Sheikh i arribada a Sta. Caterina (cotxe). 
De bon matí ens tornarem a traslladar a l’aeroport d’El Caire per volar cap a la península del 
Sinaí. El nostre vol (MS303) s’enlairarà a les 11:30 i aterrarà a les 12:30 hores. Un cop a 
Sharm El Sheikh ens recollirà un cotxe privat que ens durà fins al peu de la famosa Dyebel 
Musa (Muntanya de Moisès). Ens allotjarem a l’hospederia de l’antic monestir i dedicarem la 
tarda a passejar per l’indret mentre descansem per tal de reservar forces per a l’ascensió 
nocturna al cim. 
Allotjament: St. Catherine’s Monastery Guesthouse. 
 
  
Dia 13: Sta. Caterina–Dyebel Musa–Sta. Caterina. La Muntanya de Moisès. 
De matinada (cap a les 3 hores) iniciarem l’ascensió a peu a la muntanya de Moisès: la Dyebel 
Musa (2285m). L’ascensió durarà unes 3/4 hores i ens permetrà contemplar una bella sortida 
de sol des d’un indret de referència i peregrinació per a molts cristians d’arreu del món. Si ens 
ve de gust (i les cames aguanten!) podrem seguir en travessa fins la no molt llunyana Dyebel 
Katrine –Muntanya de Caterina– que, amb els seus 2637 metres d’alçada, és el cim més alt 
d’Egipte. Si completem la travessa podrem visitar la comunitat cristiana ortodoxa del monestir 
d’El Arbain. De baixada, i abans de concloure la nostra particular excursió per territori bíblic, 
visitarem el monestir ortodox de Sta. Caterina i el seu esplèndid museu on s’hi conserven 
peces d’incalculable valor històric i cultural. 
Allotjament: St. Catherine’s Monastery Guesthouse. 
 
 
Dia 14: Sta. Caterina–Aïn Khodra–Nuweiba 
De bon matí ens recollirà un cotxe 4x4 per dur-nos de Sta. Caterina fins a la localitat de 
Nuweiba, a la costa del Mar Roig. Passarem bona part del dia travessant alguns dels seus 
uadis (valls) més bonics d’aquest desert muntanyós. Cap al migdia ens aturarem a l’oasi d’Aïn 
Khodra per dinar en companyia dels beduïns. També podrem passejar per l’anomenat pel 
White Canyon. A primera hora de la tarda arribarem a Nuweiba. 
Allotjament: Hilton Nuweiba Coral Resort (PC) 
 
 
Dia 15: Nuweiba–Sharm el Sheikh–El Caire. 
De bon matí ens traslladarem en cotxe privat fins a Sharm el Sheikh i des d’allí, en avió, fins a 
El Caire. El nostre vol (MS304) sortirà a les 13:00 i arribarà a El Caire a les 14:30 hores. De 
l’aeroport ens traslladarem directament a l’hotel. Després d’instal·lar-nos i dinar en algún 
restaurant proper a l’hotel, tindrem la oportunitat de visitar el Museu Egipci del Caire. A 
continuació podrem fer una passejada pel barri típic de Khan el Khalili. 
Allotjament: Hotel Grand Hayatt (MP). 
 
 
Dia 16: El Caire islàmic. 
Dedicarem el darrer dia del nostre viatge a visitar alguns dels monuments islàmics més 
significatius d’El Caire −ciutat que sovint rep el sobrenom la ciutat de les mil mesquites−. Farem 
la primera aturada a la mesquita d’Ibn Tulun, una de les més antigues de la ciutat. A 
continuació visitarem la de l’anomenada Mesquita d’Alabastre, just al costat de la ciutadella que 
construï Salah Ed Din (Saladí) en l’època de les croades. Més tard, visitarem la mesquita d’Er 
Rifai −on hi ha enterrat el Shah de Pèrsia− i la Madrassa del Sultan Hassan. Després de dinar 
ens traslladarem al barri de Khan el Khalili i visitarem la mesquita de d’El Azhar. 
Allotjament: Hotel Grand Hayatt (MP). 
 
 
Dia 17: Vol El Caire–Barcelona. 
Trasllat a l’aeroport en cotxe privat. Vol El Caire−Barcelona (MS304) a les 09:55 hores. 
Arribada prevista a l’aeroport del Prat a les 13:35 hores. Final dels nostres serveis. 
 
 
Organització Tècnica 
 
Organització tècnica a càrrec de Dahab Travel S.L. GCMD-142. 
 

http://www.hiltonworldresorts.com/Resorts/Nuweiba/index.html
http://cairo.grand.hyatt.com/hyatt/hotels/index.jsp
http://cairo.grand.hyatt.com/hyatt/hotels/index.jsp

	Viatge a Egipte 
	El Caire, Luxor, Assuan, Llac Nasser i la Península del Sinaí 
	Febrer de 2008 

