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Vols Previstos 

BARCELONA - LUXOR   2 SEPTIEMBRE   
 
CAIRE - BARCELONA   9 SEPTIEMBRE  

Egipte desperta a l'explorador que tots portem dins. La civilització de 
l'antic Egipte encara ens sorprèn. Amb les seves tombes cobertes de sorra, 
austeres piràmides i majestuosos temples faraònics ... El viatger pot 
visitar la Vall dels Reis a Luxor, on es va descobrir la tomba de 
Tutankamon, i veure els rutilants troballes al Museu Egipci del Caire, 
baixar del vaixell en uns creurer de luxe i visitar un temple a la vora del 
Nil, o endinsar-se al desert i buscar les petjades dels llocs d'avançada 
romans.
Un país apassiona't del qual quedaràs enamorat.
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4 setembre - EDFU -1KOM OMBO -  ASWAN

Pensió completa a bord .Visita del Temple d'Horus, al qual 
accedirem des del vaixell en calesses. Aquí es podrà admirar una 
altra de les joies d'Egipte, es tracta del temple millor conservat de 
tots, encara amb els seus murs a peu i sostre intacte. És un edifici 
enorme, que es troba situat dins de l'animada població d'Edfú. 
Continuació de la navegació fins KomOmbo, allà sobre un turó, a la 
qual s'accedeix caminant, visitarem un temple que té la 
particularitat d'estar dedicat a dues divinitats simultàniament: 
Sobek, el cocodril, Déu de la fertilitat i Horoeris, el gran disc solar 
alat. Retorn a la motonau. Festa de disfresses i navegar cap a 
Aswan. nit a bord.

5 setembre - ASWAN – ALTA PRESA D'ASWAN- 
ABUSIMBEL

Pensió completa a bord .Per matí visitarem la Gran Presa d'Aswan i 
l'Obelisc Inacabat, on es podrà observar la tècnica utilitzada pels 
egipcis en la talla d'aquests. Després de dinar sortida en autocar cap 
als temples d'Abu Simbel, visita completa dels mateixos i espectacle 
de Llum i So retorn a Aswan per carretera Sopar a bord.

3 setembre - LUXOR – ESNA - EDFU

Pensió completa a bord. Durant el dia d'avui es visitaran les 
monumentals i interessantíssimes restes arqueològiques de Luxor. 
Al marge esquerre del riu, dedicat als morts: Vall dels Reis, on es 
troben les fabuloses tombes dels faraons. Se n'han localitzat fins a 
62, entre d'altres: la de Tutmosis III, la de Ramsès IV, Seti I, Tutank-
Amón (amb entrada a part). Es visitaran tres d'elles de les 10 o 12 
que romanen obertes. El Temple de l'única dona que va regnar 
Egipte: Hatshepsut, els Colossos de Memnon i els Temples de Luxor i 
Karnak, que antigament estaven units per l'espectacular Avinguda 
de les Esfinxs, de 3 quilòmetres de longitud, actualment es 
conserven encara alguns trams d'aquesta avinguda. Primer 
visitarem el complex de temples d'Amon-Ra a Karnak, que 
conformen el temple més impressionant d'Egipte, el temple de 
temples, amb la seva sala hipòstila de 134 columnes de 10MT. de 
circumferència, obeliscs, llacs sagrats i seguidament el Temple de 
Luxor, també impressionant i iniciat per Amenothep III i continuat 
per Ramsés II. Navegació cap a les 13.00 cap a ESNA, creuament de 
la seva interessant resclosa. Continuarem navegant fins a la 
localitat de EDFU. Nit a bord.

2 setembre - BARCELONA - LUXOR 

Trasllat a l'aeroport de Barcelona des del Museu de Badalona. 
Presentació tres hores abans de la sortida del vol a la Terminal 2 a 
Barcelona. Sortida en el vol especial directe amb destinació Luxor. 
Arribada, tràmits de visat i trasllat a la motonau de 5 * LUXE 
SUPERIOR (M / S Acamar NILE CRUISE). Sopar i nit a bord.
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7 setembre - EL CAIRE – PIRAMIDES  - ESFINX

Esmorzar. Visita panoràmica a les Piràmides de Gizeh, Kheops, 
Kefren i Micerinos, magnífic conjunt monumental classificat com 
una de les set meravelles del món antic. Per arribar a l'enigmàtica 
Esfinx, meitat cap de faraó, meitat cos de lleó, passarem pel 
Temple de la Vall de Kefrén. Dinar en un restaurant local .Per la 
tarda visita a la ciutat dels morts i la fabrica de papirs .Sopar al 
restaurant local i típic. (Felfela centre). Allotjament a l'hotel 
CAIRE MARRIOTT & CASINO OMAR AL Khayam 5 * luxe.

8 setembre - EL CAIRE – MUSEU – BARRI COPTE

Esmorzar. Dia de visita al museu d'Art Egipci del Caire, amb més 
de mig milió de peces exposades, el museu arqueològic més gran 
del món, és tan extraordinari que el converteix en visita 
indispensable en qualsevol viatge a Egipte. Continuació a la visita 
del Barri Copte: l'Església de Sant Sergi, coneguda pels Àrabs amb 
el nom d'Abu Serga i fundada a finals del segle IV, la Sinagoga de 
Ben Ezra, l'edifici hebreu de major antiguitat. Dinar en un 
restaurant local. A la tarda visita a la ciutadella de Saladino i 
mesquita d'alabastre i passeig pel gran basar de Khan el Khalili. 
Sopar de comiat (GALA) a bord del restaurant flotant de luxe NILE 
MAXIM amb xou.
Allotjament a l'hotel CAIRE MARRIOTT & CASINO OMAR AL 
Khayam 5 * luxe.

9 setembre - EL CAIRE – BARCELONA

Esmorzar. A l'hora convinguda, trasllat a l'aeroport i vol a 
Barcelona, en vol especial directe. Arribada.
Fi del viatge i dels nostres serveis.

6 setembre - ASWAN - EL CAIRE

Esmorzar i dinar a bord .Desembarcament a l'hora que ens 
indiqui el director del creuer, en cas de tenir disponibilitat es 
deixen unes cabines per a la neteja dels clients tot en funció de 
l'hora del vol domèstic a EL CAIRE. A l'hora convinguda, trasllat a 
l'aeroport i vol al Caire. Arribada i trasllat a l'hotel CAIRE 
MARRIOTT & CASINO OMAR AL Khayam 5 * luxe. allotjament
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PREU
 
PREU PER PERSONA EN HAB DOBLE: 1 870 €
- Taxes: 255 €
- Suplement hab. Ind. 435 €
 
important:
- En el moment de fer la reserva s'haurà de donar una 
paga i senyal de 300 € per persona
- Viatge acompanyat des de Badalona amb un màxim de 
25/30 persones.
 
Serveis inclosos:
- Vols directes BCN - Egipte - BCN, facturació d'una 
maleta.
- Nau Acamar en el creuer 5 * L
- Hotels indicats de 5 * L cèntrics i garantits.
- Pensió Completa durant tot el viatge.
- Guia des de Badalona durant tot el viatge.
- Autocar privat per al nostre grup.
- Guies locals de parla espanyola.
- Entrades indicades dels monuments que es visiten.
- Taxa turística.
- Assegurança de viatge.
- Visat.
 
Serveis no inclosos:
- Maleters.
- Begudes.
- Propines per al guia. Cal preveure 20 eur per 
persona a repartir.


