
Pont del Pilar a Egipte 

EL NOSTRE PREU INCLOU 

•Bitllet d’avió, classe turista, 
companyia EGIPTAIR: BARCELONA 
– EL CAIRE – LUXOR i ASWAN – EL 
CAIRE – BARCELONA. 
•Taxes d’aeroport. 
•Trasllat privats. 
•Estada de 4 nits a El Caire, HOTEL 
CONRAD (5*) amb esmorzar. 
•Estada de 4 nits de creuer pel Nil, 
motonau MAYFAIR en règim de 
pensió completa. 
•Àpats a El Caire: 3 dinars 
(begudes no incloses). 
•Visites privades segons programa 
amb guia egiptòleg de parla 
hispana. 
•Entrades necessàries per a les 
visites. 
•Tramitació vista d’entrada a 
Egipte. 
•Guia acompanyant de la nostra  
agència amb un mínim de 18 
persones. 
•Assegurança d’assistència en 
viatge (cia. TRAVEL INSURANCE). 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

•Assegurança cancel·lació viatge 
(50 € per persona). 
•Propines i maleters en aeroports, 
hotel i motonau. 
•Serveis no especificats amb 
anterioritat.  

 
 

Del 5 al 13 d’octubre 2023. 

5 oct.  BARCELONA – EL CAIRE 
Presentació a l’aeroport de Barcelona, 
tràmits d’embarcament i duana. Sortida amb 
vol regular amb destí El Caire. Arribada, 
assistència i trasllat a l’HOTEL CONRAD 
CAIRO. Allotjament. 
 

6 oct. EL CAIRE – SAKKARA – DAHSUR – 

EL CAIRE  
Esmorzar a l’hotel. Al matí, visita a les 
piràmides de Guiza i l’Esfinx. Entrada a la 
piràmide de Keops i passeig amb camell. 
Dinar en un restaurant local. A la tarda, 
visita a la necròpolis de Sakkara i les 
Piràmides de Dahshur (la piràmide vermella i 
la piràmide corbada). Tornada al Caire. 
Allotjament. 
 

7 oct. EL CAIRE 

Esmorzar a l’hotel. Visita de dia complet. 
Al matí, el Museu Egipci i la Ciutadella. Dinar 

en un restaurant local. A la tarda, el barri 
copte i el nou Museu de les Civilitzacions 
incloent la sala de les mòmies. Finalitzaran al 
basar Khan el Khalili. Trasllat a l’hotel. 
Opcional: sopar espectacle en un vaixell pel 
riu Nil. Allotjament. 
 

8 oct. EL CAIRE – OASIS FAYUM – WADI 

RAYAN – WADI AL HITAN – EL CAIRE 

Esmorzar a l’hotel. Visita de dia complet 
incloent l’oasi del Fayum el més gran del 
Desert Occidental, a l’interior hi ha grans 
llacs envoltats de palmerars, camps i 
llogarets on el temps s’ha aturat. Continuació 
cap el Djebel Mudawara, monticle rocós des 
del que podran tenir un panoràmica de la 
regió i dels llacs. Des del cim, pordran 
contemplar el Wadi Rayan, una reserva de 
fauna salvatge, envoltada per les sorres del 
Sàhara. Dinar en un restaurant local. A la 
tarda, arribada a Wadi al-Hitan o “Vall de les 
Ballenes” un lloc on es troben gegantins 
fòssils de ballosaures. Tornada a El Caire. 
Allotjament. 
 

#VALLESCLUB 

9 oct. EL CAIRE – LUXOR 

Esmorzar a l’hotel. Trasllat a l’aeroport. 
Vols regular amb destí Luxor. Arribada i 
trasllat al vaixell MS MAYFAIR. Acomodació 
a les cabines. Dinar a bord. A la tarda, 
visita dels Temples de Luxor i Karnak. A la 
nit, còctel de benvinguda seguit del sopar a 

bord. Allotjament.  
 

10 oct. LUXOR – ESNA 

Opcional, passeig en globus. Esmorzar a 

bord. Al matí, visita de la Vall dels Reis, una 
immensa Ciutat dels Morts, visita de la 
Tomba de Seti I, fill de Ramsès i Sitra. Visita 
del Temple de la Reina Hatsepsut, l’única 
faraona del Antic Egipte.  Dinar a bord. 

Tarda lliure a bord. Sopar i allotjament a 
bord. 
 

11 oct. ESNA – EDFU – KOM OMBO 

Esmorzar a bord. Al matí, visita del 
Temple d’Edfú dedicat al deu Horus. Dinar a 

bord. Arribada a Kom Ombo i visita al 
temple l’únic dedicat a dues divinitats: el 
déu Sobeck amb cap de cocodril, i el déu 
Haroris amb cap de falcó. Sopar a bord. 

Allotjament. 
 

12 oct. KOM OMBO – ASWAN 

Sortida de matinada per fer l’excursió per 
carretera a Abu Simbel. De tornada, visita a 
les Pedreres de Granit i l’enorme obelisc 
inacabat del Temple de Philae. Dinar a 

bord. A la tarda, navegació en faluca 
(vaixell típic egipci de vela) al voltant de 
l’illa Elefantina, el Jardí Botànic de Lord 
Kitchener i el Mausoleu d’Agha Khan. Sopar 

de comiat. Allotjament a bord. 
 

13 oct.  ASWAN – EL CAIRE – 

BARCELONA 

Sortida a primera hora i trasllat a l’aeroport. 
Tràmits d’embarcament i duana. Sortida 
amb vol regular amb destí Barcelona, via El 
Caire. Arribada. 

PREU PER PERSONA 
 

Habitació doble 2.850 € 
 

Supl. individual     1.060 €  

NOTA: Pressupost calculat amb 
data 2 de gener de 2023 per un 
mínim de 18 participants. Qualsevol 
alteració en el canvi de divisa, tarifa 
aèria, nombre de participants, data 
de sortida o serveis terrestres 
implicaria una variació en el preu 
final. 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117  08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GCMD-000256 


