
 
 

Egipte 
 

EL NOSTRE PREU INCLOU  

•Bitllet aeri BARCELONA-LUXOR-

ASWAN-CAIRE-BARCELONA. 

•4 nits de creuer. 

•3 nits d'hotel. 

•Pensió completa. 

•Visites indicades a l'itinerari. 

•Propines a el xofer i guia. 

•Assegurança i bossa de viatge. 

Del 23 al 30 de març del 2020. 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GC-143 

Març 23 BARCELONA-CAIRE-LUXOR 

Trobada a l'aeroport de Barcelona. Tràmits 

de facturació. Sortida amb vol directe, 

destinació Luxor, via El Cairo. Arribada, 

tràmits de visat i trasllat al vaixell. Nit a 

bord. 

 

Març 24 LUXOR-ESNA-EDFÚ 

Al matí, visita de la Necròpolis de Tebas, a 

la vora occidental del Nil: Vall dels Reis, 

Temple de Medinet Habu, Temple de Deir el 

Bahari i, finalment, Colossos de Memnon. A 

continuació, visita del Temple de Karnak. 

Navegació cap a Esna i cap a Edfú. Nit a 

bord. 

 

Març 25 EDFÚ-KOM OMBO 

Al matí, sortida en calesses per visitar el 

temple d'Edfú, dedicat al Déu Horus. Retorn 

al vaixell i navegació cap a Kom Ombo. 

Visita del temple ptolomeic de Kom Ombo, 

una imponent construcció a la vora del Nil. 

Navegació cap a Aswan. Nit a bord. 

 

Març 26 KOM OMBO-ASWAN 

Navegació a Aswan. Passeig en faluca al 

voltant de l'illa Elefantina. Visita de la 

Pedrera de Granit, l'Obelisc Inacabat i la 

Gran Presa. Visita al Temple de Philae. Nit a 

bord. 
 

#PARTNER 

Març 27 ASWAN-EL CAIRO 

Al matí, excursió a Abu Simbel amb 

autobús. A l'hora indicada, trasllat a 

l'aeroport per sortir en vol domèstic amb 

destinació a El Cairo. Arribada i trasllat a 

l'hotel. Allotjament. 

 

Març 28 EL CAIRO 

Al matí, visita panoràmica de les 

Piràmides Keops, Kefren i Micerinos. 

Passeig pel recinte per apropar-nos a 

l'Esfinx i a cadascuna de les tres 

piràmides. Accedirem a una zona més alta 

per contemplar una vista panoràmica 

impressionant d'aquestes construccions. A 

la tarda, visita de Memfis i Sakkara. 

Allotjament a l'hotel. 

 

Març 29 EL CAIRO 

Dia destinat a la visita de la ciutat d’El 

Cairo, en la qual veurem el Museu Egipci, 

la Mesquita d'Alabastre, la Ciutadella de 

Saladí, el Barri Copte i el Basar Khan El 

Khalili. Sopar de comiat amb espectacle 

en un vaixell pel Nil. Allotjament. 

 

Març 30 EL CAIRO-BARCELONA 

A l'hora prevista, trasllat a l'aeroport per 

sortir en vol regular amb destinació a 

Barcelona. 

PREU PER PERSONA DES DE 
 

 

Habitació doble    2.045€ 

Habitació individual 2.465€ 

NOTA: Qualsevol alteració en el 
canvi de divisa, tarifa aèria, data 
de sortida, nombre de participants 
o serveis terrestres implicaria una 
variació en el preu final. 

EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

•Taxes aèries, preu aproximat de 

210€. 

•Visat d'Egipte, preu aproximat de 

45€. 

•Maleters. 

•Begudes. 

•Serveis privats tals com 

bugaderia, telèfon, mini bar,... 

•Serveis no especificats amb 

anterioritat.  


