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EGIPTE 
Creuer pel Nil 

 
 

Howard Carter va tornar a llegir el segell reial 
que tancava la porta de guix: Tut Ank Amon, hi 
deia. Sabia molt bé que aquesta era la seva 
darrera oportunitat. Des de l’any 1899, que 
havia entrat al Servei d’Antiguitats d’Egipte, 
havia estat buscant la tomba perduda del jove 
faraó. Tenia el suport financer de Lord 
Carnarvon, el director del Servei, però la seva 
paciència s’estava acabant i la campanya del 
1922 era la última que Lord Carnarvon estava 
disposat a finançar. Però ara, per primera 
vegada en molts anys, el rastre del faraó 
portava dels indicis a l’evidència. El segell de 
la necròpolis reial al costat del de Tutankamon 
era la prova definitiva que Carter necessitava. 
Decidit, va agafar l’escarpra i el martell. 
L’esquerda a la porta de guix de seguida es va 
convertir en un forat prou gran com per 
deixar-lo entrar. Carter va fer una darrera 
mirada als seus companys i, protegint la flama 
amb la mà, va entrar a la foscor. Les 
meravelles que ens esperaven –va escriure 
més tard al seu diari- sobrepassaven de llarg el 
que havíem imaginat. 
Enlloc del món, els grans personatges, els 
tresors amagats i les civilitzacions 
desaparegudes es donen la mà com a la vall 
del Nil. La de Howard Carter i Tutankamon és 
la més coneguda perquè la seva tomba també 
és la més rica que s’ha trobat mai. Però de 
grans històries a Egipte n’hi ha moltes més. I el 
que us proposem és apropar-vos-les totes. 
Si ens acompanyeu pujarem a la Ciutadella de 
Saladí, entrarem a les Piràmides de Gizeh, 
passejarem pels mercats de Khan el-Khalili, 
explorarem les col·leccions del NOU Museu 
Egipci (si ha estat inaugurat), volarem a Abu 
Simbel, ens aproparem a les valls dels Reis i de 
les Reines, veurem els temples de Luxor, 
Karnak, Edfu, Kom Ombo i Philae, coneixerem 
la Piràmide Esglaonada de Sakkara i tot 
navegant pel Nil descobrirem el riu més 
fascinant del Món Antic. 
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1r Dia. Volem al Caire. 
Presentació a l’aeroport de Barcelona i sortida del vol directe al Caire. Quan arribem ens 
traslladarem a l’hotel per sopar i descansar. 
 
2n Dia. El Caire. 
Aquest matí ens dirigirem a Gizeh per veure les famoses piràmides de Kheops, Kefren i 
Mikerinos. Entrarem a la primera, coneguda com la Gran Piràmide i coneixerem l'Esfinx, una 
imatge del faraó Kefren vigilant la seva pròpia tomba. A la tarda coneixerem (si ja ha estat 
inaugurat) el Nou Gran Museu d’Egipte on gaudirem de les seves col·leccions d’art egipci i de la 
majestuositat del seu edifici, un dels més moderns del món. Dinarem durant les visites i 
retornarem a l’hotel. 
 
3r Dia. El Caire. 
Després d’esmorzar anirem a conèixer la piràmide escalonada de Saqqara, situada a una de les 
necròpolis més importants de l’Antic Egipte. A continuació seguirem coneixent la capital 
d’Egipte. Durant el recorregut pujarem a la Ciutadella medieval, visitarem la Mesquita de 
Mohamed Ali i coneixerem el barri copte on destaca la seva església penjant. Dinarem i a la tarda 
passejarem pel barri antic de Khan el Khalili i gaudirem de temps al seu Bazar. Sopar i allotjament 
a l’hotel. 
 
4t Dia. El Caire – Abu Simbel – Assuan – Creuer. 
De bon matí volarem a Abu Simbel, a la ribera del llac Nasser. L’objectiu és visitar els magnífics 
temples de Ramsès II i la reina Nefertari, ambdós esculpits a la paret rocosa i objecte d’una 
espectacular operació de salvament durant la construcció de la presa d’Assuan. Quan acabem 
la visita volarem a Assuan. Després d’aterrar anirem a instal·lar-nos al creuer Sonesta Star 
Goddes i dinarem. Acabarem la tarda fent un passeig amb una faluca tradicional per les aigües 
del Nil. Durant aquesta tranquil·la navegació a vela veurem el turó on es troba el Mausoleu 
d'Agha Khan i passarem per les illes Elefantina i Kitchener. Finalment retornarem al vaixell per 
sopar i descansar. 
 
5è Dia. Creuer: Assuan – Kom Ombo – Edfu. 
Aquest matí, després d’esmorzar, desembarcarem al port fluvial d’Assuan per conèixer la Gran 
Presa, que per les seves dimensions se l’ha anomenat la darrera gran obra faraònica del país. A 
continuació anirem a veure l'Obelisc Inacabat i visitarem els Temples de Philae (UNESCO). 
Durant la visita al conjunt, al qual cal accedir amb barca, posarem especial atenció al temple 
principal dedicat a Isis, construït entre els segles III i II abans de Crist. En acabar la visita dinarem 
al vaixell i començarem la navegació pel riu Nil. Durant el recorregut ens aturarem a conèixer el 
temple dedicat als deus Horus i Sobek de Kom Ombo. 
 
6è Dia. Creuer: Edfu – Luxor. 
Després d’esmorzar anirem a visitar el temple dedicat a Horus a Edfu, un dels més ben 
conservats de l’Egipte ptolemaic. Tal i com podrem apreciar durant la visita, els murs de l'edifici 
estan recoberts de multitud d’imatges i inscripcions que ens expliquen acuradament la vida al 
temple. Retornarem a bord per dinar mentre el vaixell navega rumb a Luxor tot gaudint dels 
bells paisatges de la vall del Nil. 
 
7è Dia. Creuer: Luxor. 
Avui descobrirem els complexes funeraris de la ribera occidental del Nil. Veurem la Vall dels Reis, 
on s’enterraven els faraons del Regne Nou. Durant el recorregut coneixerem les tombes de 
Tutankamon i de Ramses VI. Després coneixerem el temple de la reina Hatsepsut a Deir el-Bahari 
i els famosos Colossos de Mèmnon. Acabarem el matí a la Vall de les Reines abans de reprendre  
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la navegació pel Nil rumb a Luxor. Dinarem a bord i a la tarda visitarem el Temple de Luxor, 
construït per Amenhotep III i dedicat a Amon Ra. Sopar a bord. 
 
8è Dia. Luxor – El Caire. 
Després d’esmorzar deixarem el vaixell i anirem a visitar el Temple de Karnak. Aquest conjunt 
de proporcions monumentals és el més gran de l’Egipte faraònic. Gaudirem dels jocs de llum 
entre les famoses columnes de la sala hipòstila i ens impregnarem de l'atmosfera del petit 
santuari de Ptah. En acabar la visita dinarem i a continuació anirem a l’aeroport per volar al 
Caire, on ens traslladarem a l’hotel per sopar i allotjar-nos. 
 
9è Dia. El Caire – Barcelona. 
Esmorzarem a l’hotel i ens traslladarem a l’aeroport del Caire per agafar el vol directe a 
Barcelona on donarem per acabat el viatge, del que esperem en guardin un bell record. 
 

 
PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE 

 
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL 

 
5.630.- € (IVA inclòs) 
 

 
995.- € (IVA inclòs) 

 
EL PREU INCLOU: 
Vols de la companyia Egypt Air, classe turista • Estada a hotel de 5*****al Caire • Creuer Assuan 
Luxor a bord del creuer Sonesta Star Goddess • Pensió completa durant tot el viatge • Servei de 
maleters a l’hotel i al creuer • Guia acompanyant d’Eurovacances durant tot el viatge • Visita de 
Gizeh amb entrada a la Gran Piràmide • Visita del Gran Museu Egipci (si ja ha estat inaugurat) • 
Visita de Saqqara • Visita del Caire amb Khan el-Khalili • Visita dels temples d’Abu Simbel • Visita 
del Temple de Philae, l’Obelisc Inacabat i la presa d’Assuan • Navegació en faluca • Visita dels 
temples d’Edfu i Kom Ombo • Visita de la Vall dels Reis i la Vall de les Reines • Entrada a la tomba 
de Tutankamon • Visita dels temples de Luxor i Karnak • Assegurança d’assistència en viatge 
amb la companyia ARAG 
 
Observacions: Visat necessari. El seu import està inclòs.  
Egypt Air pot canviar horaris de vol. Si fos així Eurovacances farà tot el possible perquè la ruta 
no es vegi modificada. 
 
* Consulteu-nos els requisits i la documentació necessària per viatjar i informeu-nos de qualsevol al·lèrgia 
o intolerància alimentària. 

 
 
ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ OPCIONAL:  
Consulteu preus i condicions a les nostres oficines. 
 
 
CONDICIONS DE RESERVA: 
Dipòsit del 25% de l’import del viatge i la totalitat de l’assegurança de cancel·lació en el moment 
de formalitzar la reserva. 
Pagament final a realitzar 30 dies abans de la data de sortida del viatge. 
 


