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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 (dilluns): Vol Barcelona – Luxor – El Caire. 
Sortida de Barcelona a les 15:30 hores. Arribada al Caire a les 23:00 hores [Els dilluns no hi ha 
vol directe de Barcelona al Caire]. 
Trasllat a l’hotel i allotjament. 
Allotjament: Hotel Movenpick Pyramids (AE) 
 
 
Dia 2 (dimarts): El Caire – Alexandria. 
Després d’esmorzar partirem en direcció a Alexandria recorrent la carretera que voreja el límit 
occidental del delta per l’anomenat Wadi Natrun. Ens aturarem al monestir copte d’Abu Bishoi i 
coneixerem les peculiaritats del cristianisme egipci; els coptes. També podrem visitar el 
monestir d’Es Suriani on s’hi conserven algunes de les pintures murals cristianes més antigues 
de l’indret. Cap al migdia arribarem a Alexandria, la mítica ciutat que fundà Alexandre el Gran a 
finals del segle IV a.C. Després de dinar ens atansarem al fort medieval de Qait Bey emplaçat 
al mateix lloc on hi hagué el famós far d’Alexandria. 
Allotjament: Hotel Sofitel Cecil (PC) 
 
 
Dia 3 (dimecres): Alexandria. 
Després d’esmorzar visitarem la nova Biblioteca Alexandrina –feta en memòria del que fou un 
dels centres culturals més importants de l’antiguitat i magnífic exemple de l’arquitectura 
contemporània–. A continuació, visitarem les catacumbes de Kom es Shoqafa, el Serapeum i el 
teatre romà. Després de dinar ens acomiadarem de la ciutat d’Alexandre tot passejant per 
algun dels seus animats carrers, o bé observant-la des d’un dels seus famosos cafès. 
Allotjament: Hotel Sofitel Cecil (PC) 
 
 
Dia 4 (dijous): Alexandria – Marsa Matruh – Siwa (500 km). 
A primera hora del matí i després d’esmorzar a l’hotel partirem en direcció oest. Després de 
passar per El Alamein –on tingué lloc el famós enfrontament entre les tropes de Rommel i les 
dels aliats durant la segona guerra mundial– arribarem a la ciutat portuària Marsa Matruh. Si 
ens ve de gust podrem atansar-nos a alguna de les seves verges cales banyades pel 
mediterrani tot just abans d’endinsar-nos, definitivament, al Sàhara. Des Marsa Matruh ens 
dirigirem cap al sud, en direcció a l’oasi de Siwa. Es tracta de l’oasi més occidental d’Egipte i 
únic indret del país on es parla una llengua d’origen berber –el siwi–, actualment en fort perill 
d’extinció. Ens allotjarem a l’Ecolodge Adrere Amellal on, durant tres dies, viurem en un dels 
millors hotels d’Àfrica però amb la senzillesa i l’arquitectura pròpies de la cultura siwi. La nostra 
estada afavorirà diversos projectes de desenvolupament local i serà del tot sostenible amb el 
fràgil medi ambient del desert. A més, gaudirem de l’espectacularitat dels paisatges de l’indret; 
a la riba del Birket Siwa (llac Siwa) i amb les dunes del Gran Mar de Sorra de fons. 
Allotjament: Shali Lodge o bé (opcional) Ecolodge Adrere Amellal (PC). 
 
 
Dia 5 (divendres): Siwa (50 km – 4x4). 
Pel matí visitarem l’antiga fortalesa d’adob de Shali (capital de l’oasi), les tombes de la 
necròpolis de Dyebel Mauta i el famós Temple de l’Oracle d’Amon, on el déu egipci li feu saber 
a Alexandre que era fill seu. A l’hora de dinar retornarem al nostre singular hotel i, per la tarda, 
ens endinsarem al Gran Mar de Sorra a la cerca d’un jaciment d’arbres fòssils. De tornada 
farem un bany a la curiosa font d’aigües termals de Bir Wahid, al bell mig de les dunes. 
Allotjament: Shali Lodge o bé (opcional) Ecolodge Adrere Amellal (PC). 
 
 
Dia 6 (dissabte): Siwa – Bahariya (450 km – 4x4). 
A l’alba deixarem l’oasi de Siwa per dirigir-nos al següent oasi de la nostra travessa: el de 
Bahariya. Seguirem una antiga ruta de caravanes que, al segle passat, fou convertida en una 
estreta carretera. Avui en dia es troba en molt mal estat i, per aquest motiu, serà necessari 



d’utilitzar un cotxe 4x4. El silenci i l’absència total de vida seran la tònica d’aquesta llarga i 
exigent etapa de travessa sahariana. La monotonia del paisatge s’anirà trencant, de tant en 
tant, per la presència de llacs estacionals que, en l’antiguitat, foren petits oasis. Arribarem a 
l’oasi de Bahariya cap a mitja tarda i, tot seguit, ens allotjarem a l’hotel. Un cop allí podrem 
recuperar les forces submergint-nos en les calentes aigües de la seva font termal amb 
propietats medicinals. 
Allotjament: Hotel International Hot Spring (PC) 
 
 
Dia 7 (diumenge): Bahariya – Sàhara Beda (150 km – 4x4). 
A primera hora del matí visitarem algunes de les tombes trobades sota les cases de Bawiti –
capital de l’oasi–. A continuació travessarem l’anomenat Desert Negre. Si en tenim ganes 
podrem ascendir a alguna de les seves petites muntanyes per contemplar una panoràmica de 
l’indret. Uns quilòmetres més endavant, en direcció sud i just al límit de l’oasi, ens aturarem al 
petit poblat d’El Hayz on, si ens ve de gust, podrem dinar acompanyats dels seus hospitalaris 
habitants. Més tard seguirem el nostre camí fins arribar al Wadi el Aqabat –un dels paisatges 
més espectaculars a tocar del Desert Blanc– i, des d’allí, ens endinsarem fins arribar a la 
curiosa font de Bir Siru. A darrera hora de la tarda arribarem al nostre lloc d’acampada: 
l’espectacular Sàhara Beda (Desert Blanc), recentment declarat Parc Nacional. 
Allotjament: campament al Desert Blanc 
 
 
Dia 8 (dilluns): Sàhara Beda – Dakhla (350 km – 4x4). 
Després de passar la nit en el nostre “hotel de mil estrelles” retornarem a la carretera general i 
ens arribarem fins al no molt llunyà oasi de Farafra. Allí podrem banyar-nos de nou en alguna 
de les seves fonts termals després de la freda nit al desert. També tindrem la oportunitat de 
visitar el curiós museu d’un artista local anomenat Badr. A través de les seves obres podrem 
apreciar la impenetrable vida i costums dels farfaronis –els curiosos habitants de l’oasi que, 
segons explica la llegenda, un cop van haver d’anar a l’oasi veí per demanar-los quin dia de la 
setmana era, ja que se n’havien oblidat i no sabien quan havien de resar–. A continuació, 
seguirem en direcció sud fins arribar a la planura d’Abu Minqar on, gairebé sempre, s’hi poden 
observar alguns dels miratges més espectaculars de tot el desert occidental. A mitja tarda 
arribarem a l’oasi de Dakhla on hi visitarem el temple tardà de Deir el Hagar tot just abans 
d’arribar al nostre hotel. 
Allotjament: Hotel Desert Lodge (PC) 
 
 
Dia 9 (dimarts): Dakhla – Kharga (150 km – 4x4). 
De bon matí ens perdrem pels estrets i sinuosos carrers de l’esplèndid Qasr de Nasr el Din (s. 
XI–XII d.C.). Aquest conjunt és, se’ns dubte, la joia de l’arquitectura en adob de tot el desert 
occidental. Efectivament, es tracta d’un magnífic Qasr medieval només igualat per poblacions 
molt llunyanes com, per exemple, Ghadames (Líbia). A continuació ens dirigirem al poble de 
Balat –un altre magnífic exemple de construcció en adob– i a les mastabes (monuments 
funeraris) de Quila ed Dabba (Regne Antic). Més tard ens encaminarem cap a l’oasi de Kharga. 
Un cop instal·lats al nostre hotel, i després d’haver dinat, ens traslladarem a la fortalesa romana 
de Nadura –una de les més ben conservades de l’oasi–. També visitarem la necròpolis de 
Bagawat –probablement la necròpolis cristiana més antiga del món– i el Temple d’Hibis. 
Allotjament: Hotel Pioneers (PC) 
 
 
 
Dia 10 (dimecres): Kharga – Faium (500 km – 4x4/asfalt). 
El dia d’avui el dedicarem a anar des de l’oasi del Kharga fins l’oasi del Faium. En funció dels 
permisos policials farem la travessa pel desert o bé per carretera (Kharga – Asiut – Faium). La 
jornada serà llarga però ens permetrà arribar a un dels oasis més grans i amb més història 
d’Egipte. 
Allotjament: Auberge du Lac (PC) 
 
 



Dia 11 (dijous): Faium – El Caire. 
Pel matí farem una ruta a alguns dels indrets més bells de l’oasi: el Wadi Raian, la Gebel 
Guhannan i les increïbles restes fossilitzades de balenes al Wadi Hittan. A continuació ens 
dirigirem cap al Caire aturant-nos, a mig camí, a la curiosa piràmide de Meidum. 
Allotjament: Hotel Movenpick Pyramids (AE) 
 
 
Dia 12 (divendres): Vol El Caire – Barcelona 
Sortida del Caire a les 10:00 hores i arribada a Barcelona a les 14:30 hores. 
 
 
Organització tècnica 
 
Organització tècnica a càrrec de Dahab Travel SL. GCMD-142. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informació: www.cienciayaventura.com / info@cienciayaventura.com  
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