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Itinerari 

 

Dia 1: Vol Barcelona–El Caire 

Trobada a l'aeroport de Barcelona (T1) dues hores i mitja abans de la sortida. Arribada a l'aeroport 

internacional d’El Caire i trobada amb el nostre personal a Egipte. Tràmits de visat, trasllat a l'hotel i 

allotjament. 

Allotjament: Hotel Sofitel Le Sphinx en règim d’AE. 

 

Dia 2: El Caire–Alexandria [aprox. 200 km] 

Esmorzar a l'hotel. A primera hora del matí ens recollirà un vehicle privat que ens traslladarà fins a 

Alexandria: la ciutat que va fundar Alexandre Magne a finals del segle IV a. C. i que, més tard, es va 

convertir en el gran centre cultural de l'Antiguitat. Durant el trajecte visitarem els monestirs coptes 

d’Abu Bishoi i es-Suriani en el Wadi Natrun. Arribarem a Alexandria 2 o 3 hores després d'haver partit 

d’El Caire. La nostra primera visita serà a la nova Biblioteca d'Alexandria, a les ribes del Mediterrani. A 

continuació, visitarem les Catacumbes de Kom es-Shoqafa, la Columna de Pompeu i el Teatre Romà. 

Com no podria ser d'altra manera, menjarem peix en un conegut restaurant de la ciutat (inclòs).  

Allotjament: Hotel Sofitel Cecil  en règim de MP. 

 

Dia 3: Alexandria–Oasi de Siwa [aprox. 500 km asfalt/4x4] 

Esmorzar a l'hotel. A primera hora del matí visitarem el Fort de Qait Bay situat al mateix indret on 

antigament hi hagué el famós Far d’Alexandria. Després de la visita ens dirigirem cap a l’oasi de Siwa. 

Durant tot el matí resseguirem l'àmplia carretera que voreja la costa mediterrània d'Egipte des 

d'Alexandria fins a Salum (Líbia). A mig matí arribarem la petita ciutat turística de Marsa Matruh i hi 

visitarem alguna de les seves solitàries cales. Si la temperatura ens ho permet podrem prendre un bany 

abans de la nostra travessa sahariana. Des de Marsa Matruh ens endinsarem al desert en direcció sud. 

Arribarem a l'oasi de Siwa al migdia. Allotjament i dinar a l'hotel (inclòs). A la tarda passejarem per la 

capital de l'oasi: Shali. Tornada a l'hotel i sopar (inclòs). 

Allotjament: Shali Lodge en règim de PC. 

 

Dia 4: Oasi de Siwa [aprox. 70 km en 4x4] 

Després d’esmorzar a l'hotel ens recollirà un vehicle 4x4 que ens durà a la muntanya de Djebel Mauta 

(Muntanya de la Mort); l'antiga necròpolis de Siwa en època faraònica. Després de visitar algunes 

tombes ens dirigirem, a peu, fins al no molt llunyà poble abandonat d’el-Aghurmi. En aquest curiós 

poblat –construït sobre un monticle de pedra que permet albirar tot l'oasi– es troben les restes del 

famós Temple de l'Oracle de Amon. A continuació, prosseguirem el nostre camí fins a les restes del 

temple de Amon a Umm Ubeida i finalitzarem la nostra excursió en el Pou de Cleòpatra. Tornada a 

l'hotel i dinar (inclòs). A mitja tarda ens recollirà, de nou, un vehicle 4x4 que ens durà fins a l'interior del 

Gran Mar de Sorra. Durant l'excursió visitarem la font de Bir Wahid, un llac proper que, sorprenentment, 

sorgeix enmig de les dunes i diversos jaciments de fòssils marins. Sopar en l'hotel (inclòs). 

Allotjament: Shali Lodge en règim de PC. 
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Dia 5: Oasi de Siwa–Oasi de Bahariya [aprox. 480 km en 4x4] 

Esmorzar. Avui dedicarem tot el dia a recórrer els més de 400 km. de pistes en mal estat, sorra i 

planures pedregoses que separen els oasis de Siwa i Bahariya. Serà una jornada llarga i dura que, no 

obstant això, ens premiarà amb la contemplació de diversos llacs estacionals que sorgeixen enmig del 

desert i que, en l'antiguitat, van ser petits oasis avui dia ja deshabitats. La travessa durarà entre 6 i 8 

hores. Dinar tipus pic-nic (inclòs). Arribarem A Bahariya a primera hora de la tarda i després d'instal·lar-

nos a l'hotel podrem gaudir d'un reconfortant bany en alguna de la fonts termals de l'oasi. Sopar a 

l'hotel (inclòs). 

Allotjament: Hotel Qasr el Bawity en règim de PC. 

 

Dia 6: Oasi de Bahariya–Desert Blanc [aprox. 160 km en 4x4] 

Esmorzar. Avui ens dirigirem a un dels paisatges més impressionants del Desert Líbic: el Sàhara Beda o 

Desert Blanc. A primera hora del matí visitarem la Tombes de Bawiti –descobertes per casualitat pels 

habitants d'aquest allunyat oasi i, curiosament, un dels descobriments arqueològics més importants dels 

últims anys– i el petit museu de la ciutat on s'exposen algunes de les “mòmies d'or” trobades a la 

necròpolis. A continuació, abandonarem Bawiti (capital de l'oasi) i travessarem el Desert Negre. Abans 

de sortir de la depressió de Bahariya visitarem el petit poble de Hayz i coneixerem, de primera mà, com 

és la vida tradicional dels habitants del desert. Als pocs quilòmetres abandonarem la carretera principal i 

ens endinsarem, de nou, al Sàhara. Dinarem (pic-nic) a l’interior de del Wadi el-Aqabat (inclòs) i, més 

tard, ens dirigirem a la font de Bir Siru. Abans de la posta de sol arribarem al nostre campament al 

Desert Blanc. Les impressionants formacions rocoses del lloc seran els nostres únics companys en la 

nostra particular nit en “l'hotel de mil estrelles”. Sopar en el campament (inclòs). 

Allotjament: Campament al Desert Blanc en règim de PC. 

 

Dia 7: Desert Blanc–Oasi de Farafra–Oasi de Dakhla [aprox. 450 km] 

Després d’esmorzar, desmuntar les tendes i recollir el campament ens dirigirem al no molt llunyà oasi de 

Farafra. Si ens ve de gust podrem banyar-nos en algun dels pous d'aigües termals de l'oasi. A continuació 

visitarem la casa-museu d'un artista local anomenat Badr. Més tard seguirem el nostre camí cap a l'oasi 

de Dakhla travessant la plana sorrenca de Abu Minqar on, al migdia, se solen observar espectaculars 

miratges. A primera hora de la tarda arribarem a l'oasi de Dakhla. Abans d'instal·lar-nos a l’ecolodge 

visitarem el poble medieval d’el-Qasr, considerat per molts, la joia d'arquitectura en tova de tot el 

Desert Líbic. Allotjament i sopar a l’ecolodge (inclòs). 

Allotjament: Desert Lodge en règim de PC. 

 

Dia 8: Oasi de Dakhla–Oasi de Kharga [aprox. 150 km en 4x4] 

Esmorzar a e l’ecolodge. Partirem d’el-Qasr per la carretera principal que travessa l'oasi d'oest a aquest. 

A primera hora del matí visitarem les restes del Temple de Deir el-Hagar. Seguirem amb les Tombes de 

Qila ed-Dabba i la petita població medieval de Balat. A continuació ens dirigirem a l'oasi de Kharga. 

Arribarem al Kharga cap al migdia. Allotjament i menjar en l'hotel (inclòs). Havent dinat ens dirigirem a 

la necròpolis de Bagawat –tal vegada la necròpolis cristiana més antiga del món– i finalitzarem el dia 

contemplant l'oasi des d'una de les nombroses fortaleses de tova d'època romana que hi ha a la zona. 

Sopar a l'hotel (inclòs). 

Allotjament: Hotel Pioneers en règim de PC. 
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Dia 9: Oasi de Kharga–Luxor [aprox. 350 km] 

Després d’esmorzar a l'hotel visitarem el Museu de Kharga. En aquest petit museu s'exposen les 

principals peces trobades en els oasis que hem visitat al llarg dels últims dies. A continuació, ens 

dirigirem a Luxor per la carretera que uneix l'oasi amb la Vall del Nil. Arribarem a Luxor cap al migdia. 

Allotjament a l'hotel i menjar en el restaurant o cafeteria del mateix establiment (no inclòs). Havent 

dinat visitarem el Temple d’Amón a Karnak, primer, i finalitzarem aquesta llarga jornada contemplant la 

posta de sol des de l'interior del Temple de Luxor. 

Allotjament: Hotel Sonesta St. George en règim de MP. 

 

Dia 10: Luxor 

Esmorzar a l'hotel. Trasllat fins a la riba oest (o West Bank). La nostra visita s'iniciarà a l'antic poblat dels 

artesans que treballaven en la necròpolis tebana i que actualment rep el nom de Deir el-Medina. Allí 

podrem visitar les restes de l'antic poblat i, també, una o dues tombes dels artesans que van viure i van 

treballar en a l’indret. A continuació, ens traslladarem fins a la Vall dels Reis seguint el mateix camí que 

usaven els treballadors que vivien a Deir el-Medina junt amb les seves famílies. Serà una travessa llarga i 

feixuga però que ens permetrà gaudir d'unes esplèndides vistes de la Muntanya Tebana i dels seus 

voltants (Vall dels Reis, Vall de les Reines, poblat de Gurna i, al fons, el Nil i Luxor). Descendirem per 

algun dels colls fins a la Vall dels Reis i, una cop allí, visitarem la Tomba de Tutankhamon –descoberta 

per H. Carter en 1922–, la Tomba de Ramsés VI –recentment restaurada i oberta al públic amb una 

entrada especial– i la de Tutmosis III –situada en un dels llocs més recòndits del wadi–. Més tard 

visitarem la cridada Vall de les Reines i entrarem en dues de les seves nombroses tombes en les quals a 

més de reines també es van enterrar alguns fills reals. Finalitzarem el dia visitant tres tombes de nobles 

en la zona de Gurna. Després d'aquesta última visita, i si ens ve de gust, podrem romandre en aquest 

curiós poblat mentre mengem (no inclòs) a casa d'alguna família de l’indret. Tornada a l'hotel. 

Allotjament: Hotel Sonesta St. George en règim de MP. 

 

Dia 11: Luxor–Sharm el-Sheikh–Monestir Sta. Caterina 

Trasllat a l’aeroport. Vol Luxor–Sharm el-Sheikh i trasllat al monestir de Sta. Caterina. Arribada, 

allotjament i tarda lliure per visitar el monestir. 

Allotjament: St. Catherine Guesthouse. 

 

Dia 12: Monestir Sta. Caterina–Dyebel Musa–Dyebel Caterine–Monestir Sta. Caterina 

Ascensió a la Dyebel Musa i travessa fins a la Dyebel Caterine (aprox. 8 a peu). Al llarg d’aquesta llarga 

jornada podrem descobrir alguns dels indrets més mítics i visitats de la cristiandat –la Dyebel Musa– 

però també ens endinsarem a les solitàries i remotes valls del Sinaí i ascendirem al cim més alt d’Egipte: 

la Dyebel Caterine (2637m). 

 

Dia 13: Monestir Sta. Caterina–White Canyon–Colured Canyon–Nuweiba 

De bon matí ens recollirà un vehicle 4x4 que ens durà del Monestir de Sta. Caterina fins a la costa Est de 

la península del Sinaí tot recorrent alguns dels wadis més bells de la zona (“White Canyon”, “Coloured 

Canyon”...). Arribada a Nuweiba i temps lliure per submergir-nos a la Mar Roja i gaudir del seu esplèndid 

fons marí (“snorkeling”) 
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Dia 14: Nuweiba–El Caire 

De bon matí ens recollirà un vehicle privat que ens durà fins al Caire per carretera (aprox. 5 hores de 

trajecte). Durant el viatge travessarem el Canal de Suez. Arribada a El Caire i tarda lliure per passejar per 

la ciutat. 

 

Dia 15: El Caire–Barcelona. 

Trasllat a l'aeroport. Vol El Caire–Barcelona. 

 

 

 

Nombre de participants 

 

4, 6 o 8 viatgers en habitació doble. 

 

 

Dates 

 

Novembre-desembre de 2011 

 

 

Serveis inclosos en el preu del viatge 

 

– Vols internacionals Barcelona–El Caire i El Caire–Barcelona amb la companyia Egyptair.  

– Visat d'entrada al país. 

– Permisos necessaris per visitar el Desert Líbic. 

– Acompanyant de parla hispana durant tota la ruta. 

– Guies locals a El Caire i Luxor. 

– Conductors i personal de suport. 

– Taxes d'aeroport i carburant. 

– Trasllat dels aeroports als hotels i viceversa. 

– Trasllat en furgoneta privada dels aeroports als hotels i viceversa. 

– Trasllat en furgoneta privada del Caire a Alexandria, a Luxor i al Sinaí. 

– Trasllat en cotxes 4x4 durant la travessa pel desert (Toyota Land Cruiser de 6 places).  

– Entrades als jaciments descrits a l’itinerari. 

– Allotjament en els hotels en règim d’AE i/o MP segons itinerari. 

– Pensió completa durant la travessa pel desert (esmorzar i sopar al campament; dinar 

tipus picnic).  

– Tendes de 2 places, matalàs i manta per al campament al Desert Blanc. 

– Entrades als jaciments no descrites a l’itinerari. 

– Propines per als conductors i el personal de suport. 

– Assegurança de viatge. 
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Serveis no inclosos en el viatge 

 

– Begudes i àpats no descrits a l’apartat anterior. 

– Tot allò no descrit a l’apartat anterior.  

– Assegurança de cancel·lació de viatge (opcional). 

 

 

 

Agència de viatges, inscripcions i pagament 

 

 

Iuris Travel 

Persona de contacte: Anna Ayats 

Adreça: c/ Roger de Llúria, 104 

Tel.: 93 207 31 98  

E-mail: aayats@iuristravel.com 

 

 

Informació, assessorament científic i guiatge 

 

 

 

David Rull 

Tel.: 649 577 755 

E-mail: david@davidrull.com 

Web: www.davidrull.com 


