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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–Oasis de Bahariya–Desert Blanc [4x4]. 

A primera hora del matí ens traslladarem fins l'Oasi de Bahariya. Arribarem cap al migdia. Visitarem 

l'oasi i Bawiti i, després de dinar, seguirem la nostra ruta fins al Desert Blanc on muntarem el nostre 

campament i passarem la nostra primera nit al Sàhara. 

Allotjament: Campament al desert blanc en règim de PC. 

 

Dia 3: Desert Blanc–Oasi de Dakhla [4x4]. 

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 d’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, com la joia d'arquitectura en tova de tot el 

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

Allotjament: Desert Lodge en règim de MP. 

 

Dia 4: Oasi de Dakhla–Dunes del Gran Mar de Sorra–Regenfeld–Abu Ballas [4x4]. 

Després d'esmorzar i desmuntar el campament partirem en direcció sud fins arribar al Regenfeld (Camp 

de Pluja) –lloc on G. Rohlfs i els acompanyants del seu èpica expedició allà per 1874 van aconseguir 

salvar la vida gràcies a una pluja tan estranya com providencial–. Des del Regenfeld seguirem en direcció 

sud fins arribar a Abu Ballas –un dels jaciments arqueològics més sorprenents del Desert Occidental per 

la gran quantitat de gerres (ballas en àrab) que s’hi troben. 

Allotjament: Campament en règim de PC. 

 

Dia 5–6: Abu Ballas–“Red Line”–Tamaniat Agrass–Dyebel Uweinat [4x4]. 

Des d’Abu Ballas ens dirigirem cap al massís muntanyós de l’Uweinat sortejant les carenes de dunes del 

gran mar de sorra, primer, i alguns dels espais desèrtics més verges i desolats de tot el Sàhara egipci, 

més tard. L’objectiu d’aquests dos dies serà atansar-nos al massís del Dyebel Uweinat. Aquest massís 

muntanyós que arriba a tenir fins a alçar-se gairebé 2000 metres sobre el nivell del mar constitueix la 

frontera natural que separa Egipte de Líbia i el Sudan. 

Allotjament: Campament en règim de PC. 

 

Dia 7: Uweinat–Karkur Talh [4x4]. 

Avui dedicarem al dia a endinsar-nos pels solitaris wadis de l’Uweinat amb l’objectiu d’arribar al famós 

Karkur Talh. Aquest insòlit indret és una gran vall que, alimentada per diverses valls subsidiàries va ser, 

en el passat, una petita sabana al bell mig del Sàhara. El testimoni d’aquest remot passat el trobarem 

tant en les darreres acàcies que, encara avui en dia, esquitxen aquesta llarga vall així com en les 
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nombroses i valuoses escenes d’art rupestre que hi ha per tot arreu i que converteixen el wadi en un 

dels grans jaciments d’art rupestre de tot el Sàhara (junt amb el Tassili a Algèlia i l’Akakus a Líbia).  

Allotjament: Campament en règim de PC. 

 

Dia 8: Karkur Talh [4x4]. 

Avui disposarem de tot el dia per explorar el wadi de Karkur Talh i les seves valls subsidiàries a peu i en 

cotxe. També podrem ascendir a alguna de les muntanyes que hi ha a l’indret i descobrir-ne les petjades 

dels seus antics habitants. 

Allotjament: campament al desert. 

 

Dia 9: Karkur Talh–Gilf Kebir [4x4]. 

De bon matí deixarem enrere el massís de l’Uweinat i ens dirigirem cap al nord fins al mític plató del Gilf 

Kebir. A darrera hora del dia tornarem arribarem al nostre destí i muntarem el nostre campament. 

Allotjament: Campament en règim de PC. 

 

Dia 10: Aqaba Pass–Cova Foggini–Wadi Sura [4x4]. 

Baixarem de l’Aqaba Pass en direcció sud fins arribar al Wadi Sura. Un cop allà ens acostarem fins a la 

famosa Cova dels Nedadors on hi contemplarem les cèlebres pintures rupestres descobertes per L. 

Almasy i famoses per la pel·lícula “El Paciente Inglés”. A més dels "Nedadors del desert" també podrem 

contemplar d’altres magnífics exemples de l'art rupestre del Sàhara en abrics com, per exemple, el de la 

Cova Foggini (descoberta el 2002 i una de les més ben conservades de tot el plató). 

Allotjament: Campament en règim de PC. 

 

Dia 11: Wadi Sura–Wadi Abd el Malik [4x4]. 

Després d'abandonar el wadi dels "Nedadors del desert" travessarem el plató d'Abu Ras fins arribar a 

l'extrem septentrional del Wadi Abd el Malik –situat a la zona nord del massís i just en el límit fronterer 

amb Líbia–. Paisatges lunars, silenci i grans espais continuaran sent la tònica general de la nostra ruta. El 

wadi Abd el Malik va ser, segons sembla, un dels últims llocs on va arribar a habitar l'home abans 

d'abandonar, definitivament, aquestes remotes i calorosa zones del Sàhara. Per aquest motiu alguns 

exploradors l'han identificat amb el mític oasi de Zarzura. 

Allotjament: Campament en règim de PC. 

 

 

Dia 12–13: Wadi Abd el Malik–Wadi Gubba–Silica Glass–Gran Mar de Sorra [4x4]. 

Després d'esmorzar i de desmuntar el nostre campament recorrerem el wadi Abd el Malik fins arribar a 

les proximitats de la zona on es troben el misteriós Silica Glass (Cristall de Sílex), i que deu el seu origen 

a les altes temperatures que es van assolir quan fa 45M d’anys un meteorit va impactar en aquest remot 

indret. Val a dir que incrustacions d'aquest estrany material s'han trobat a la mateixa màscara funerària 

del faraó Tutankhamon i plantegen força incògnites sobre la presència dels antics egipcis a l'interior del 

Sàhara. Després de visitar la zona batejada com a  “Silica Glass” seguirem travessant Gran Mar de Sorra 

en direcció nord. 

Allotjament: Campament en règim de PC. 
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Dia 14: Gran Mar de Sorra–Bir Wahid–Oasi de Siwa [4x4]. 

Després de diversos dies de travessa pel Sàhara, lluny de qualsevol indici de civilització, arribarem a Bir 

Wahid, una surgència d’aigües termals que es troba al bell mig de les darreres dunes del Gran Mar de 

Sorra i que anuncia, en silenci, la proximitat del mític oasi de Siwa. Després de fer el nostre darrer bany 

al Sàhara ens arribarem fins a Shali, la capital de l’oasi. La gran travessa pel Desert Líbic haurà arribat al 

seu final però encara ens depararà algunes sorpreses abans d’arribar a la civilització. 

Allotjament: Shali Lodge en règim de MP. 

 

Día 15: Siwa [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). Per la tarda podrem passejar per casc antic de Shali i ascendirem fins el que fou el 

lloc més alt de l’antiga fortalesa d’adob. De baixada podrem descobrir la vida quotidiana dels curiosos 

habitants de l’oasi. 

Allotjament: Shali Lodge en règim de MP. 

 

Dia 16: Siwa–Alexandria 

De bon matí deixarem enrera Siwa i en dirigirem, sempre en direcció nord, cap a la localitat costanera de 

Marsa Matruh. Després de fer una breu aturada en alguna de les verges cales que hi ha al costat 

d’aquesta petita localitat portuaria, resseguirem la carretera de la costa que ens durà fins a Alexandria. 

Pel camí podrem aturar-nos a visitar algun dels cementiris de la II Guerra Mundial a la zona d’El Alamein. 

Un cop arribats a Alexandria farem una visita al fort de Qait Bay on antigament hi hagué el famós Far 

d’Alexandria. 

Allotjament: Hotel Sofitel Cecil  en règim de MP. 

 

Dia 17: Alexandria–El Caire 

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

nova Biblioteca d'Alexandria. A continuació, visitarem les Catacumbes de Kom es-Shoqafa, la Columna 

de Pompeu i el Teatre Romà. Després de dinar ens dirigirem cap al Caire. Durant el trajecte visitarem els 

monestirs coptes d’Abu Bishoi i es-Suriani en el Wadi Natrun. 

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

 

Dia 18: El Caire–Barcelona. 

Trasllat a l'aeroport. Vol El Caire–Barcelona. 
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A tenir en compte 

 

La ruta transcorre per una de les zones més àrides del planeta a la qual només es pot accedir mitjançant 

vehicles 4x4 convenientment equipats. L'absència total de carreteres i poblacions habitades (durant la 

major part de la ruta), així com les dures condicions climatològiques del lloc, ens exigiran viatjar amb 

tots els aliments, l'aigua i tot allò necessari per a poder viure en completa autonomia durant més de deu 

dies de travessa pel Sàhara.  

L'expedició anirà equipada amb un telèfon via satèl·lit (només disponible per a trucades d'emergència) i 

navegadors GPS que ens permetran conèixer la nostra posició exacta en tot moment. Els desplaçaments 

en 4x4 a través de les dunes i wadis (valls) solen ser dificultosos i ens exigiran tenir una bona forma física 

i un perfecte estat de salut. Sovint cal col·laborar amb els conductors per poder desenterrar els cotxes 

de la sorra, canviar rodes punxades, etc., Es tracta, per tant, d'una ruta d'una gran exigència física. 

L'itinerari proposat és orientatiu i podrà ser alterat en qualsevol moment ja sigui per les condicions 

meteorològiques, ja sigui pels eventuals problemes de tipus mecànic que puguin patir els nostres 

vehicles 4x4 –i  que no puguin resoldre in situ. 

L'esmorzar i el sopar tindran lloc al campament mentre que els dinars es faran sobre la marxa (tipus 

picnic). La provisió d'aigua es limitarà a 3 ampolles d'aigua mineral per persona i dia, (a més de l'aigua 

necessària per cuinar). La higiene personal durant els 10 dies de travessa en 4x4 s'haurà de fer 

mitjançant tècniques que no requereixin un ús excessiu d'aigua (tovalloletes humides, locions 

higièniques per a les mans, etc). 

A la nit dormirem en tendes de 2 places equipades amb un matalàs i una manta per persona. Serà 

necessari portar un sac de dormir i una llanterna per a, com a mínim, cada dos membres del grup. 

 

 

Nombre de participants 

 

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 la Dyebel Uweinat i el Gilf Kebir. 

– Acompanyant de parla hispana durant tota la ruta. 

– Guia local a Alexandria. 

– Conductors i personal de suport (obligatoris). 

– Taxes d'aeroport i carburant. 

– Trasllat dels aeroports als hotels i viceversa. 
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– Trasllat en minibús dels aeroports als hotels i viceversa. 

– Trasllat en minibús d’Alexandria a El Caire. 

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

aquest tipus de travessa són necessaris 3 vehicles + 2 vehicles d’escorta policial. 

– Entrades als jaciments descrits a l’itinerari. 

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

– Pensió completa durant tota la ruta pel desert.  

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

tipus picnic).  

– Tendes de 2 places, matalàs i manta per als campaments al desert. 

– 3 ampolles d'aigua mineral per persona i dia durant la travessa pel desert. 

– Assegurança de viatge. 

– Telèfon via satèl·lit (només per a trucades d’emergència). 

– GPS. 

 

 

Serveis no inclosos en el viatge 

 

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

– Entrades als jaciments no descrites a l’itinerari. 

– Propines als conductors i al personal de suport. 

– Tot allò no descrit a l’apartat anterior.  

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




