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EGIPTE 
Egipte amb Abu Simbel, 4 nits de creuer 

 
VIATGE EN GRUP - 10 DIES 

 
 

 

 Per què proposem Egipte? 
 

La civilització egípcia, una de les més antigues del planeta, segueix despertant fascinació arreu del món per les seves 
impressionants restes arqueològiques, pintures i creences. L'antic Egipte cobra vida a les Piràmides de Gizeh, també a Abu 
Simbel (el temple que es va salvar de la inundació), a la Vall dels Reis, on es van trobar enterrats a un gran nombre de 
faraons, o els temples de Luxor i Karnak. També és el mont Sinaí, el mar Roig i els desconeguts però bellíssims oasis de 
l'oest. Però Egipte no es redueix només al seu passat. Actualment és el major centre polític i cultural del Pròxim Orient; la 
seva capital, El Caire, és juntament amb Lagos la ciutat més gran del continent africà i un indret indispensable per palpar la 
vibrant societat egípcia actual. Combinant la coneixença del majestuós passat amb el seu agitat present, aconseguirem 
aprofundir en un Egipte que ho té tot per encisar els cinc sentits del viatger. 

 
 Mapa de la ruta 

 

DIA ITINERARI MENJARS ALLOTJAMENT 

1 Barcelona o Madrid  El Cairo  Hotel 

2 El Cairo E,D Hotel 

3 El Cairo E,D Hotel 

4 El Cairo  Luxor E,D,S Barco 

5 Luxor  Esna  Edfu E,D,S Barco 

6 Edfu  Kom Ombo  Aswan E,D,S Barco 

7 Aswan E,D,S Barco 

8 Aswan  Abu Simbel E,S Hotel 

9 Abu Simbel  Aswan E,S Hotel 

10 Aswan  El Cairo  Barcelona o Madrid E  

EXTENSIÓ A L’OASIS DE SIWA 

10 Aswan  El Cairo  Oasis de Siwa E,D,S Hotel 

11 Oasis de Siwa E,D,S Hotel 

12 Oasis de Siwa E,D,S Hotel 

13 Oasis de Siwa  Alejandría E,D Hotel 

14 Alejandría  El Cairo  E,D Hotel 

15 El Cairo  Barcelona o Madrid E  

E: Esmorzar  D: Dinar  S: Sopar 

 
Dia 1 | BARCELONA o MADRID  EL CAIRE 

Presentació a l'aeroport per volar a El Caire. Arribada, tràmits d’entrada i visat (el nostre representant espera amb 
cartell al control de passaports). A continuació, trasllat a l’hotel. Temps lliure. Allotjament segons elecció. 
Opció 5* Zona Pirámides: Cairo Pirámides/Helnan Dream / Barcelo Pirámides - Zona Cairo centro: Stiengberger Tahrir 
(con suplemento 15€ persona/noche) 
Opció 5* superior Zona Pirámides: Hotel Stengberger Piramides / Hilton Golf / Movenpick Media City - Zona Cairo 
centre: Hotel Ramses Hilton/ Nile Tower. 
Opció 5* luxe Zona Piràmides: Hotel Hyatt Regency West - Zona Cairo Centre: Hotel Conrad Internacional / Sheraton 
Cairo / Hotel Marriott Cairo centre. 
Opció 5* luxe superior: Zona Piràmides: Four seasons First Residence / Marriott Mena House- Zona Cairo Centre: 
The Nil Ritz 
 

mailto:info@altairviatges.com
http://www.altairviatges.com/
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&mid=1rqRZyLFTxx1ffs9SQSgK46oIy76_4heT&ll=26.419137127509167%2C26.11945723366162&z=6
https://www.steigenberger.com/en/hotels/all-hotels/egypt/cairo/cairo-pyramids-hotel
http://www.helnan.com/
https://www.barcelo.com/en-gb/barcelo-cairo-pyramids/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=7296
https://www.steigenberger.com/en/hotels/all-hotels/egypt/cairo/steigenberger-el-tahrir-cairo
https://www.steigenberger.com/en/hotels/all-hotels/egypt/cairo/steigenberger-pyramids-cairo
https://www.hilton.com/en/hotels/caipghi-hilton-pyramids-golf/?WT.mc_id=zELWAKN0EMEA1HI2DMH3LocalSearch4DGGenericx6CAIPGHI
https://www.movenpick.com/en/africa/egypt/cairo/hotel-cairo-media-city.html?y_source=1_MTUzNjI2MDgtNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D
https://www3.hilton.com/en/hotels/egypt/ramses-hilton-CAIRHTW/index.html?WT.mc_id=zELWAKN0EMEA1HI2DMH3LocalSearch4DGGenericx6CAIRHTW
https://grandniletower.com/
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/egypt/hyatt-regency-cairo-west/hberc?src=corp_lclb_gmb_seo_hberc
https://www.hilton.com/en/hotels/caicici-conrad-cairo/?WT.srch=1&WT.mc_id=zIMDPDA0EMEA1MB2PSH3PPC_Google_search4cid308980383_aid21677129103_me_kkwd-12849239955Brand_Nano6CAICICI7es&utm_source=Google&utm_medium=ppc&utm_campaign=paidsearch&campaignid=308980383&adgroupid=21677129103&targetid=kwd-1284923995&gclid=EAIaIQobChMIh5PW-ebT8QIVmuFRCh1TMA_gEAAYASAAEgIyrfD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.marriott.com/hotels/travel/caisi-sheraton-cairo-hotel-and-casino/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2
https://www.marriott.com/hotels/travel/caisi-sheraton-cairo-hotel-and-casino/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2
https://www.marriott.com/hotels/travel/caieg-cairo-marriott-hotel-and-omar-khayyam-casino/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2
https://www.fourseasons.com/cairofr/?seo=google_local_caf1_emea
https://www.marriott.com/en-us/hotels/caimn-marriott-mena-house-cairo/overview/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2&y_source=1_Mzk5ODkzNS03MTUtbG9jYXRpb24ud2Vic2l0ZQ%3D%3D
https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/middle-east/cairo?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2&y_source=1_MzgxMzg1NC03MTUtbG9jYXRpb24ud2Vic2l0ZQ%3D%3D
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Dia 2 | EL CAIRE 

Esmorzar i al matí visita d'unes 3 hores al recinte de les Piràmides de Keops, Kefren, Micerinos i l'Esfinx de Guizeh 
(possibilitat d’entrar a l’interior de la gran Piràmide, cost extra). Dinar inclòs en un restaurant local i a continuació 
trasllat a Menfis, antiga capital d'Egipte, un autèntic museu a l'aire lliure en el què es pot veure, entre d'altres 
monuments, la impressionant escultura del Colós de Ramsés II i la supèrbia Esfinx d'Alabastre. A continuació, ens 
dirigirem cap a la necròpolis de Saqqara, una de les baules més importants de la història d'Egipte on, entre altres 
coses, es pot veure la piràmide del faraó Zoser, la primera de les piràmides que es va construir a Egipte. A Saqqara 
també es vistent algunes mastabes d’alts funcionaris de la V i VI dinasties. Finalitzades les visites, tornada a l'hotel. 
Allotjament. 
Nota: possibilitat de reservar l’entrada a la piràmide de Keops. Cost addicional 30€ aprox. consultar en cada cas. 
 
Dia 3 | EL CAIRE 

Esmorzar i visita de la ciutat. Destaquem en aquesta visita el museu de El Caire, la mesquita de Mohamed Ali, 
coneguda com la Mesquita d'Alabastre pel material que la revesteix, dins de la Ciutadella de Saladí. Una enorme 
fortalesa medieval que s'ha convertit en el monument no faraònic més conegut del Caire. Recorrerem el barri copte, 
un dels més singulars de la ciutat amb les seves esglésies ortodoxes i el cor de El Caire Fatemí amb les seves 
mesquites, els seus cafès típics i el seu famós mercat Khan El-Khalili, recórrer els seus laberíntics carrers és com visitar 
un autèntic museu a l'aire lliure. Allotjament. 
 
Dia 4 | EL CAIRO  LUXOR   

Esmorzar i trasllat a l’aeroport per volar a Luxor. Arribada i trasllat al vaixell seleccionat (check in a partir de les 
13.00h). Dinar a bord. Per la tarda visita al conjunt de temples de Karnak amb els seus impressionants pilons i sales 
de columnes, i el temple de Luxor o harem sud del Deu Amón Ra. Nit a bord a Luxor. 
Allotjament segon elecció. 
Opció 5*: Nile Dolphin / Miss Egypt / Radamis II / Beau Reviage / A Sara 
Opció 5* superior: Princess Sara / Royal Esadora / La Sara / Zeina / Opera / Crown Jewel 
Opció 5* luxe: Motonave MS Blue Shadow / Royal Viking. 
Opció 5* luxe superior: M/S Tulip / Esplanade / My Flower 
 
Dia 5 | LUXOR  ESNA  EDFU 

Esmorzar al vaixell i sortida en autocar cap a la riba occidental de Tebes per visitar els Colossos de Memnon i la Vall 
dels Reis (entrada a tres tombes) i el temple de la reina Hatchpsut. Tornada al vaixell i navegació a Edfu. Nit a bord a 
Edfu. 
Nota: possibilitat de reservar l’entrada a la tomba de Tutankamón (cost addicional 25€ aprox.) o la tomba de Ramsés 
VI (cost addicional 15€ aprox.). Consultar en cada caso. 
 
Dia 6 | EDFU  KOM OMBO   ASWAN  

Esmorzar i trasllat en calesses tirades per cavalls fins al temple d’Edfu, dedicat a el déu Horus amb la seva forma de 
falcó, el millor conservat de l'època grecoromana. Retorn al vaixell per continuar la navegació cap a Kom Ombo. Visita 
al temple dual dedicat a Sobek i Haroris. Continuació de la navegació cap a Aswan. 
 
Dia 7 | ASWAN    

Esmorzar i visita del temple de Philae dedicat a la deessa Isis i ubicat en una illa entre les dues preses d’Aswan, l'últim 
a ser traslladat a la campanya de salvament dels temples nubis. Dinar a bord. A la tarda, passeig en faluca (típics 
velers egipcis) per admirar des de la barca, una panoràmica del Mausoleu dedicat a l’Agha Khan (cap de la secta 
ismaïlita), de l'Illa Elefantina i del jardí botànic. Sopar i nit a bord. 
 
Dia 8 | ASWAN   ABU SIMBEL 

Esmorzar i trasllat per carretera a Abu Simbel (280 kms). A la tarda, visita dels temples d'Abu Simbel, el famosíssim 
complex compost per dos temples excavats a la roca, un dedicat a Ramsés II i un altre a Nefertari, la seva primera 
dona i la seva predilecta. La construcció va durar uns 20 anys i es va fer sota el regnat de Ramsés II. L'estat de 
conservació dels temples és excel·lent, ja que van estar enterrats sota la sorra fins al segle XIX. La visita tindrà una 
durada de 2 hores, temps suficient per descobrir cada racó d'ambdós temples i conèixer totes les històries i 
anècdotes, com es van traslladar per evitar que quedessin colgats per les aigües del llac Nasser i con es van reconstruir 
pedra a pedra. Temps lliure. Al capvespre, assistència a l'espectacle de Llum i So a l'esplanada dels temples d'Abu 
Simbel. Finalitzada la visita, tornada a l'hotel per sopar. Allotjament segons elecció. 
Opció 5*: Kabara Nubian House 
Opció 5* superior, luxe i luxe superior: Hotel Seti Abu Simbel  

mailto:info@altairviatges.com
http://www.altairviatges.com/
https://www.luxorandaswan.com/en/Egypt/cruise/MS-Nile-Dolphin#gallery-1
https://nilecruisers.com/miss-egypt-nile-cruise/
http://www.cruises.radamis.com/gallery2.html
https://www.etltravel.com/beau-rivage-cruises/beau-rivage-ii-nile-cruise/
http://www.extensiontravel.com/asara.html
http://www.extensiontravel.com/sarah.html
https://www.luxorandaswan.com/en/Egypt/cruise/Royal-Esadora-Nile-Cruise#gallery-1
http://www.extensiontravel.com/lasara.html
https://www.luxorandaswan.com/en/Egypt/cruise/MS-Zeina-Nile-Cruise#gallery-2
http://www.nilecruiseegypt.net/opera_nile_cruise-121-4
https://www.luxorandaswan.com/en/Egypt/cruise/MS-Crown-Jewel-Nile-Cruise
https://www.luxorandaswan.com/en/Egypt/cruise/Blue-Shadow-Nile-Cruise#gallery-1
https://egyptescapes.com/vessels/ms-royal-viking-nile-cruise/
https://www.luxorandaswan.com/en/Egypt/cruise/Tulip-Nile-Cruise#gallery-6
https://mayfaircruises.com/Default/en/m-s--esplanade/2
https://mayfaircruises.com/Default/en/m-s--mayflower/4
https://kapara-nubian-house.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
http://seti-first.com/en/details-en/?type=hotel&ID=709&Lang=en


 

Gran Via, 616 • 08007 Barcelona • (+34) 933 426 626 • info@altairviatges.com  

www.altairviatges.com  

 

• 
A

lt
aï

r 
V

ia
tg

es
 é

s 
u

n
 n

o
m

 c
o

m
er

ci
al

 d
’

O
ri

xà
 V

ia
tg

es
 S

.A
. •

 

 

Dia 9 | ABU SIMBEL  ASWAN  

Esmorzar a l’hotel i tornada per carretera a Aswan. Acomodació a l’hotel i tarda lliure a Aswan per visitar el mercat 
local de les especies i /o prendre un té al llegendari hotel d’Agatha Christi Sofitel Old Cataract. Allotjament segons 
elecció.  
Opció 5* i 5* superior: Hotel Tolip Aswan  
Opció 5* luxe: Hotel Movenpick Island Resort  
Opció 5* luxe superior: Hotel Sofitel Old Cataract 
 
Dia 10 | ASWAN  EL CAIRO  BARCELONA o MADRID 

Esmorzar i trasllat a l’aeroport per prendre el vol de tornada, via El Caire. Arribada i fi dels serveis. 
 
EXTENSIÓ A L’OASIS DE SIWA 
 
Dia 10 | ASWAN  EL CAIRE  ALAMEIN  OASIS DE SIWA  

Esmorzar i trasllat a l'aeroport per agafar el vol al Caire. Arribada i continuació per carretera amb vehicle climatitzat, 
a través de la carretera que voreja la costa mediterrània fins a la ciutat d'Alamein, visita al museu militar i les tombes 
dels caiguts de la 2a guerra mundial i continuació fins a la ciutat de Marsa Matruh, dinar en un restaurant local. 
Continuació per la carretera que travessa el desert fins a assolir l'oasi de Siwa, el més aïllat del desert occidental 
d'Egipte i el més gran, amb unes dimensions de 80x20 Km. És l'enclavament berberòfon més oriental del món, molt 
allunyat de les principals àrees lingüístiques berbers, ha desenvolupat la seva pròpia llengua berber o tamazight un 
dialecte característic de l'oasi que es diu Siwí, L'activitat principal és l'agricultura, on prima el cultiu de dàtils i olives. 
Arribada, sopar i allotjament a l’hotel Siwa Shali Resort. 
 
Dia 11 | OASIS DE SIWA 

Esmorzar i dia complet de visites començant amb la amb la visita al temple de l'Oracle d’Amón. Es coneixerà Gebel 
al Mawta, un laberint de tombes excavades en la roca, pertanyents a la XXVI dinastia. La següent visita és el Bany de 
Cleòpatra, la seva cristal·lina aigua natural gargoteja en una gran piscina de pedra. Temps per a l'esmorzar i 
continuació a l'anomenada Illa Fantasia per gaudir de la posta de sol i possibilitat de banyar-se en la font de Fatnas, 
un entorn idíl·lic. Siwa és com un gran spa a l'aire lliure enmig de la naturalesa, a més, en trobar-se a uns 18 metres 
per sota del nivell de la mar, hi ha més oxigen. Sopar i allotjament a l'hotel.  
 
Dia 12 | OASIS DE SIWA 

Esmorzar i dia complet de visites per la zona. Ens endinsarem en 4x4 per les dunes del desert, on observarem fòssils 
marins, ja que fa 50 milions d'anys aquesta zona àrida i despoblada era un oceà. Arribarem a Bir Wahid, un llac 
d'aigua dolça al cor del desert. L'oasi compta amb innombrables fonts subterrànies d'aigua dolça, la qual cosa li ha 
permès al llarg dels anys sobreviure i desenvolupar-se, malgrat l'aïllament. Sopar i allotjament a l'hotel. 
 
Dia 13 | OASIS DE SIWA  ALEJANDRIA 

Esmorzar i trasllat a Alexandria (598 km), arribada i visita al centre de la ciutat d'Alexandria, la mesquita d'Abu Abass 
dedicada al sufí murcià andalusí Sant Abul Abbas al-Mursi. Està ubicada al barri d'Anfoushi d'Alexandria, a prop de la 
ciutadella de Qaitbay o el que era el far d'Alexandria   Allotjament a l’Hotel Metropole. 
 
Dia 14 | ALEXANDRIA  EL CAIRO  

Esmorzar i visita de les catacumbes romanes on s'esperava trobar la Tomba d'Alejandro Magno, el temple de Serapis, 
on el mestissatge entre les cultures egípcia i grega aconsegueix quotes surrealistes. El temple guarda entre les seves 
ruïnes un tresor conservat a través dels segles, la columna de Pompeu, el granit de la qual procedeix d'Assuan i la 
Biblioteca d'Alexandria. Finalitzades les visites tornada a El Caire. Acomodació a l’hotel Le Passage Cairo Hotel & 
Casino, a la zona propera a l’aeroport. 
 
Dia 15 | EL CAIRO  BARCELONA o MADRID 

Esmorzar i trasllat a l’aeroport per prendre el vol de tornada. Arribada i fi dels serveis. 
 
Nota important: Aquest programa és genèric i l'ordre de visites està subjecte a canvi, però no el contingut 
d'aquestes. Les hores de sortida per a les visites depenen totalment del programa de Navegació de cada vaixell, els 
vols d'arribada i sortida i el criteri professional del guia acompanyant però sempre per al bon profit dels temps 
disponibles. 
 
 

mailto:info@altairviatges.com
http://www.altairviatges.com/
http://www.tolip-eg.com/
https://all.accor.com/hotel/B4L1/index.es.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
https://all.accor.com/hotel/1666/index.es.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
http://www.siwashaliresort.com/
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g295398-d317581-Reviews-Paradise_Inn_Le_Metropole_Hotel-Alexandria_Alexandria_Governorate.html
http://lepassage.com.eg/
http://lepassage.com.eg/
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 PREU PER PERSONA 2023  
 
SERVEIS DE TERRA (vàlids fins 30 d’abril 2023) 
Opció categoria 5* 
Mínim 2 persones:   1.220€  
Suplement habitació individual:  355€ 
Suplement Nadal i cap d’any’22 i setmana santa’23: 260€ 
 
Opció categoria 5*superior 
Mínim 2 persones:   1.420€    
Suplement habitació individual:  445€ 
Suplement Nadal i cap d’any’22 i setmana santa’23: 355€ 
 
Opció categoria 5*luxe 
Mínim 2 persones:  1.625€    
Suplement habitació individual: 510€ 
Suplement Nadal i cap d’any’22 i setmana santa’23: 470€ 
 
Opció categoria 5*luxe superior (preus a confirmar) 
 
EXTENSIÓ A L’OASI DE SIWA 
En habitació doble:           810€  
Suplement habitació individual: 295€ 
Suplement Nadal i cap d’any’22 i setmana santa’23: 150€ 
 
Nota important: les sortides compreses entre el 22 de març i el 22 abril es veuran afectades pel Ramadà. Això implica 
que les visites es realitzaran molt d’hora i finalitzaran abans de les 15.00 hores.  
 
Revisió de preus: El preu del viatge podrà modificar-se per variacions del preu del transport derivat del cost del 
combustible, de les taxes i els impostos inclosos en el contracte, incloses les taxes, impostos i recàrrecs turístics, 
d’aterratge i d’embarcament o desembarcament en ports i aeroports, així com per la variació en el tipus de canvi 
aplicat a l’abril 2022. En cap cas, es revisarà a l’alça durant els 20 dies anteriors a la data de sortida del viatge.  
 
 SERVEIS INCLOSOS / NO INCLOSOS 
 
INCLOU   

• 3 nits a El Caire amb esmorzar, segons categoria escollida.  

• 5 dies/4 nits de creuer en motonau segons categoria escollida, en règim de pensió completa. 

• 1 nit a Abu Simbel en règim de mitja pensió. 

• 1 nit a Aswan en règim de mitja pensió. 

• Dos dinars a El Caire.  

• Visites segons itinerari amb guies locals de parla castellana, en mini van i mini bus coaster. 

• Entrades a les visites. 

• Trasllats  Aswan – Abu Simbel – Aswan per carretera, en mini van i mini bus coaster. 

• Espectacle de Llum i So a Abu Simbel. 

• Visat. 

• Propines obligatòries generals i taxes d’embarcament. 

• Assegurança d'assistència en viatge i anul·lació fins 1.000€ 

Nota: L’assegurança inclou assistència en viatge i cancel·lació davant del covid-19 
 
Extensió a l’oasi de Siwa 

• 1 nit en hotel a Alexandria amb esmorzar. 
• 3 nits en hotel en Siwa amb mitja pensió. 
• 1 nit en hotel a El Cairo amb esmorzar. 
• 5 dinars en restaurants locals. 
• Recorregut en cotxe o mini bus privat. 
• Visites de Siwa segons descripció 
• Safari en 4x4 pel desert. 
• Guia de parla castellana. 

mailto:info@altairviatges.com
http://www.altairviatges.com/
https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-IPID-01-210101-vacacionalcompletplus.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
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NO INCLOU   

• Vols i taxes: (Tarifa en base a la companyia EGYPTAIR en classe H i en Y els domèstics) Sortides 
Barcelona/Madrid: 815€ (taxes incloses calculades a l’abril/22) L'opció d'una altra companyia o tipus de 
tarifa comporta una variació en el preu. 

• Menjars no especificats, begudes. 

• Propines del guia a la seva discreció. 

• Despeses personals, ni cap altre servei no especificat a l’apartat anterior. 
 
 SORTIDES    
 
Tots els divendres.  
Suplement Nadal i cap d’any del 22 desembre al 05 de gener i setmana santa del 31 març al 10 abril. 
 
 GRUP MÍNIM  
 
La realització del present viatge requereix la participació d’un mínim de 2 persones. De no arribar a aquest mínim, 
l’agencia te dret a anular el viatge a més tardar fins 20 dies naturals abans de l’inici del viatge.  
 
 PÒLISSES OPCIONALS DE DESPESES D'ANUL·LACIÓ, MORT O INVALIDESA I AMPLIACIÓ DE COBERTURES 
 
Degut a que tant les companyies aèries com els prestadors dels serveis tenen condicions d’anul·lació molt estrictes, 
Altaïr Viatges posa a la vostra disposició assegurances especials de despeses d’anul·lació per cobrir les quantitats que 
considereu segons els vostres interessos. Queden excloses les activitats fisicoesportives en el medi natural i esports 
d'aventura. Consulteu suplement i el detall de les cobertures en cada cas. 
 
 CANCEL·LACIONS 
 
El viatger en qualsevol moment abans de l’inici del viatge pot resoldre el contracte havent d’abonar una penalització 
que equivaldrà al preu del viatge combinat menys l’estalvi de costos i els ingressos derivats de la utilització alternativa 
dels serveis de viatge.  
 
 PERSONES MOBILITAT REDUÏDA (PMR) 
 
Persona la mobilitat de la qual per participar en el viatge es troba reduïda per motius de discapacitat física, sensorial 
o locomotriu, permanent o temporal; discapacitat o deficiència intel·lectual; o qualsevol altra causa de discapacitat, 
o per l’edat, i la situació de la qual requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves necessitats particulars 
del servei posat a disposició de la resta de participants. Si algun dels interessats en fer un viatge a mida és PMR haurà 
d’informar-nos per poder consultar si el viatge a mida pot ser o no dissenyat per cobrir les seves necessitats. 
 
 RESERVES I FORMES DE PAGAMENT 
 
Per formalitzar la reserva s’abonarà un dipòsit mínim del 40% del preu total del viatge. Aquest percentatge podrà 
variar en funció de les condicions dels diferents proveïdors. La resta es liquidarà com molt tard 10 dies abans de la 
data de sortida. S’accepten com mètodes de pagament: transferència bancaria, xec nominatiu o targeta (exceptuant 
Amex i Dinners). Per pagaments en efectiu consultar condicions legals. 
 
 INFORMACIÓ  PRÀCTICA 
 
VISATS 
És necessari visat que gestionem abans de la sortida i està inclòs al preu. El passaport ha de tenir una validesa 
mínima de 6 mesos a comptar des de la fi de l’estada prevista a Egipte.  

 
SALUT 
Recomanem consultar la web del Servei d’Atenció al Viatger Internacional.  
Amb la col·laboració del Servei de Salut Internacional de l’hospital Clínic de Barcelona. 

 
 
 
 

mailto:info@altairviatges.com
http://www.altairviatges.com/
https://www.altairviatges.com/polizasdata/Regulares%202023-%20Garantias%20ampliacion%20coberturas%20y%20suplemento.pdf
https://www.clinicbarcelona.org/servicio-de-atencion-al-viajero-internacional/paises/egipto
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei/salut-internacional
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei/salut-internacional
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CARACTERÍSTIQUES DEL VIATGE  
Viatge en grup amb sortides regulars per a visitar les zones arqueològiques més interessant d'Egipte en 10 dies, 
incloent el Caire, un creuer pel Nil i la visita dels Temples d'Abu Simbel per carretera. Sortides tots els divendres. 
Consultar itinerari i preu per a sortides altres dies de la setmana. 
L'oasi de Siwa és un enclavament carregat d'història i tradició que ja va seduir a Cleòpatra i Alejandro Magno. Va 
viure llargs períodes de la seva història aïllat de la resta de les civilitzacions el que va contribuir al desenvolupament 
d'activitats úniques en artesania o agricultura. Amb prop de 23.000 habitants és una de les regions més aïllades del 
planeta que val la pena descobrir. 
A Egipte està molt estès l'ús de les propines, per la qual cosa qualsevol persona que presta un servei, l'esperarà. De 
fet hi ha un import fix que hem inclòs al preu del viatge, el guia es fa càrrec de pagar les propines  generals del viatge 
i les taxes de servei del creuer. A part s’ha de considerar les propines al guia segon la seva discreció. 
Possibilitat de realitzar una extensió a Hurgada o Sharm el-Sheij. Consultar en cada cas. 
 
DIVISES 
La moneda egípcia és la Lliura Egípcia (EGP), consultar canvi a: XE converter.    
S’accepten la majoria de targetes de crèdit a hotels i restaurants.  

 
CLIMA 
Els millors mesos per visitar el país són d’Octubre a Maig, que coincideix amb la temporada alta. La temperatura a 
El Caire durant aquests mesos és molt agradable durant el dia i una mica més fresca per la nit. Les ciutats de Luxor, 
Aswan i Abu Simbel són més càlides. Durant els mesos d’estiu, El Caire gaudeix d’una calor molt seca i les ciutats del 
sud són extremadament caloroses, pel qual s’aconsella realitzar les visites als llocs arqueològics el més d’hora 
possible.   

 
SEGURETAT 
Sobre qüestions de seguretat, recomanem consultar la pàgina web del Ministeri d’Assumptes Exteriors. 
 
 PER SABER MÉS D’EGIPTE   
 
Utilitza l’ampli fons bibliogràfic de la Llibreria Altaïr. Hem recopilat un conjunt de guies, mapes i llibres sobre Egipte 
que pots consultar amb la finalitat de submergir-te en el territori a través de la literatura.  
 
 CONDICIONS GENERALS  
 
Les condicions generals es troben a la nostra web. 

mailto:info@altairviatges.com
http://www.altairviatges.com/
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=EGP
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=Egipto
https://www.altair.es/cat/libros-zona/egipte-02AB/
http://www.altairviatges.com/cat/condiciones-generales.html

