Presentació
Després d’uns anys convulsos, l’estabilitat sembla que ha arribat a Egipte i el país dels faraons es
disposa a rebre amb els braços oberts a tots els amants d’aquesta fascinant civilització. Aquest retorn a
Egipte ha estat llargament esperat per molta gent i conscients d’això, hem preparat un viatge molt
complert en el que a més de les visites habituals hem inclòs algunes visites a llocs excepcionals que
habitualment estaven tancades des de feia dècades al turisme com la tomba de Set I a la Vall dels Reis,
la tomba de Nefertari a la Vall de les Reines, la piràmide Romboidal de Dashur, la Piràmide d’Unas a
Saqqara, la piràmide negra d’Amenemhat III a Hawara o el recent obert santuari del temple de
Hatshepsut a Deir el Bahari. A més, hem inclòs també una visita al Wadi Hattin, la Vall de les Balenes, a
prop de l’oasi del Fayum per contemplar, en ple desert, els espectaculars fòssils d’una de les espècies
que van donar lloc a les balenes actuals.
Segueix-nos en aquest retorn a Egipte i gaudeix de les colossals piràmides, de les espectaculars tombes
de Tebes, dels impressionants temples, de les meravelloses vistes del Nil i de la increïble gent d’aquest
mil·lenari país.
Dates
De l’1 al 14 de juliol de 2018
Professor acompanyant
Felip Masó Ferrer
Arqueòleg i professor d’Història Antiga i Arqueologia del Pròxim Orient antic.
Preus
Preu per persona en habitació doble: 2.990 €
Taxes d’aeroport: 180 € (aprox.)
Suplement individual: 595 €
Grup
Mínim de 10 persones i màxim de 14 persones.
En casos excepcionals el grup podrà arribar a 15 persones.
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Serveis inclosos
 Acompanyament del prof. Especialista d’Arqueonet: Felip Masó Ferrer.
 Guia local privat de parla espanyola.
 Xerrada informativa prèvia impartida pel professor acompanyant d’Arqueonet.
 Vols internacionals directes Barcelona-El Caire amb Egypt Air, i vols domèstics, Caire-Luxor i AssuanCairo classe turista.
 Visat d’entrada a Egipte.
 Tots els trasllats privats en vehicle climatitzat tipus mini bus.
 Allotjament en hotels categoria 4* i 5*
 Mitja Pensió a El Caire.
 Pensió complerta la resta del viatge.
 Totes les visites detallades en privat.
 Entrades durant les visites.
 Propines a guies locals i conductors.
 Xerrades temàtiques durant el viatge a càrrec del professor acompanyant.
 Dossier de viatge en format digital a càrrec del professor acompanyant.
 Assegurança d’assistència sanitària i cancel·lació fins a 4000€.
Serveis no inclosos
 Taxes d’aeroport (180 € aprox. A revalidar en el moment de l’emissió).
 Els sopars no inclosos.
 Begudes en els àpats.
 Extres personals.
Vols
 BARCELONA EL CAIRO
 EL CAIRO LUXOR
 ASWAN EL CAIRO
 EL CAIRO BARCELONA

01/07
06/07
13/07
14/07

16.25
16.40
18.10
10.55

/
/
/
/

20.30
17.50
19.35
15.25

Allotjaments
 El Caire: Hotel Mena House (5*)
 Luxor: Sofitel Luxor Pavillion (4*)
 Creuer: Motonau Farah (5*)
Inscripció
Per fer la inscripció cal seguir els següents passos:
1. Preinscripció
Per e-mail: enviar un missatge a l’adreça arqueonet@arqueonet.net especificant la següent
informació:
o Títol del missatge: “Viatge Egipte”
o Dades de cada participant que s’inscriu: Nom i cognoms, adreça postal completa, adreça
electrònica i telèfon de contacte
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Per telèfon: als números 93 742 30 14 o 667 01 33 52.
Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada de les sol·licituds de preinscripció.
2. Reserva
Un cop feta la preinscripció l’agència de viatges es posarà en contacte amb tots els inscrits per
portar a terme tots els tràmits de reserva (paga i senyal, visats (si calen), etc.).
Programa detallat
01/07. BARCELONA – EL CAIRE
Trobada a l’Aeroport de Barcelona amb el nostre guia per prendre el vol amb destinació a El Caire.
Arribada i trasllat a l’hotel.
Allotjament.
02/07. EL CAIRE – SAQQARA – MENFIS – EL CAIRE (PC)
Al matí anirem a Saqqara, necròpolis de l’antiga ciutat de Menfis. A primera hora visitarem el recinte de
la Piràmide Esglaonada de Djeser (III dinastia) i veurem la Piràmide del Rei Unas (V dinastia) –
primera en la que es van inscriure els famosos Texts de las Piràmides–. A continuació, ens dirigirem
caminant fins arribar a les mastabes d’Akhtihotep i Ptahhotep, Ti, Niankh-Cnum i Cnumhotep, o
similars i Kagemni. També entrarem a la Piràmide de Teti (VI dinastia) i veurem el delicat Museu
d’Imhotep. A Saqqara també visitarem l’espectacular Serapeum, la tomba dels toros sagrats que eren
momificats i guardats en immensos sarcòfags en llarguíssimes galeries subterrànies.
Acabarem el dia visitant Menfis, la primera capital d’Egipte, on es conserven nombroses estàtues, entre
les que destaca un formidable colós de Ramsès II. Dinarem en un restaurant local.
Allotjament.
03/07. EL CAIRE – MEIDUM – DASHUR – EL CAIRE (PC)
A primera hora del matí ens dirigirem cap a la zona arqueològica de Meidum, on visitarem una de las
piràmides més singulars de tot Egipte, la Piràmide d’Esnofru. Aquest peculiar monument ens
permetrà comprendre el procés de construcció d’una piràmide. També a Meidum entrarem a la
Mastaba 17 pel mateix lloc per on milers d’anys abans hi van accedir els lladres que la van saquejar. A
continuació, seguirem el nostre camí en direcció nord fins arribar a Daixur. Allà visitarem les dues
piràmides que va construir Esnofru, pare de Quèops, la Piràmide Romboidal i la Piràmide
Vermella. Després d’entrar en una d’elles, reprendrem el camí cap El Caire. Dinarem en un restaurant
local i seguirem amb la segona sessió del curs. Tot seguit tindrem més temps lliure per anar coneixent
millor la capital cairota.
Allotjament.
04/07. EL CAIRE – FAYUM – HAWARA – EL CAIRE (PC)
Avui tindrem un dia molt especial, dedicat a conèixer el passat més remot d’Egipte, una època en la que
el Sàhara, lluny de ser un desert, era una mar ple de vida, el mar de Tethis. Per això ens remuntarem
40 milions d’anys enrere i passejarem pel què va ser el fons marí d’aquest immens mar on hi
descobrirem les espectaculars restes de fòssils de centenars d’espècies que hi van habitar durant el
període de l’Eocè. Entre restes de tortugues marines, peixos espasses i eriçons, apareixen en mig del
desert els enormes fòssils de més de 15 m de longitud dels avantpassats de les balenes, els dorudon i
basilosaures, restes de “monstres marins de les profunditats” en plena evolució i als que encara se’ls hi
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poden veure les potes que en una època encara més remota, utilitzaven per desplaçar-se sobre la
superfície terrestre. Una classe d’evolució en directe, senzillament espectacular.
Després de dinar al costat del llac Qarun, ens desplaçarem per veure la curiosa piràmide d’Amenemhat
III, faraó de la XII Dinastia (Regne Mig), construïda després d’haver hagut d’abandonar un projecte
piramidal a Dashur. La seva característica principal és l’anomenat “laberint”, en realitat el temple
funerari del faraó però que per la seva grandària i complexitat va rebre aquest nom. També podrem
observar el canvi de plànol en l’accés a la cambra funerària, en forma colzada enlloc de rectilini, com a
les piràmides del Regne Antic. Retorn a El Caire.
05/07. EL CAIRE
Avui dedicarem el dia a conèixer el fantàstic Museu de El Caire, on es reuneixen les principals obres de
la civilització egípcia. En aquesta visita a través da sales plenes d’impressionants objectes de tota mena,
podrem resumir tot allò que anirem veient i aprenent al llarg del viatge, per poder així anar descobrint
l’antic Egipte. Dinarem en un restaurant local.
Després de conèixer el passat, ara toca conèixer el present, i ho farem visitant les dues grans religions
que conviuen avui en dia a Egipte, l’islam, a través de la magnífica ciutadella i la Mesquita
d’Alabastre i el cristianisme, amb la visita al barri copte. També tindrem ocasió de passejar pel famós
basar de Khan el Khalili. Aquestes visites ens permetran comprovar que la convivència religiosa és
possible, com ho vénen demostrant durant anys aquestes comunitats.
06/07. EL CAIRE – GUIZA – EL CAIRE - LUXOR (PC)
Després d’esmorzar iniciarem la nostra visita a la necròpolis de Guiza on entrarem a una de les tres
piràmides, en el Museu de la Barca Solar on es conserva la barca utilitzada en el funeral de Quèope i
les restes del Temple de l’Esfinx. Finalment, anirem fins a la Piràmide de Micerí. Seguirem la nostra
visita baixant al Temple de la Vall de Quefrèn, des del qual contemplarem la famosa Esfinx.
Acabarem la visita amb una vista panoràmica de les tres piràmides i tornarem a El Caire. A la tarda ens
traslladarem a l’aeroport per prendre un vol amb destinació Luxor.
07/07. LUXOR – KARNAK – LUXOR (PC)
Dedicarem el matí a conèixer els diversos tipus de temples del Regne Nou, començant pel complex
d’Amon a Karnak. Es tracta, sense cap dubte, del conjunt templari més gran construït en tota la
història d’Egipte. Entre magnífics relleus, gegantines columnes i colossals estàtues podrem reviure i
comprendre bona part de la història del Regne Nou, així com el funcionament d’un temple egipci i la
seva simbologia religiosa. Després d’aquest piadós matí, a la tarda visitarem el Museu Arqueològic de
Luxor, on a banda de descobrir les restes trobades d’una de les famoses cachettes que acollien alguns
temples, podrem entendre millor la concepció màgico-simbòlica que els antics egipcis atorgaven a les
“imatges vives” o estàtues. I aprofitant les darreres llums del dia que s’escolen per darrera les columnes
del Temple de Luxor, visitarem aquest meravellós temple que a l’antiguitat fou considerat com l’Harem
d’Amon, i era el lloc al qual el déu tebà es desplaçava anualment per consumar els ritus que garantien la
crescuda del Nil i la posterior fertilitat de les terres del país.
Allotjament en el hotel en Luxor.
08/07. LUXOR – DENDERA – ABYDOS – LUXOR
Avui anirem d’excursió a visitar els magnífics temples d’Abydos y de Dendera, cada un important a la
seva manera. A Abydos, hi trobem dos temples, el de Seti I i el de Ramsès II. El temple de Seti I és
excepcional pel bon estat de conservació de les seves pintures interiors i, sobretot, per la presència de
dos elements de gran importància: una de les llistes reials més ben conservades d’Egitpe i l’Osireion, la
tomba simbòlica d’Osriris. El temple de Ramsès II, menys ben conservat, destaca pels relleus de la
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batalla de Qadesh, amb alguns sorprenents detalls que no es veuen en cap altre temple. Per la seva
banda, el temple de Dendera dedicat a Hathor, és un magnífic exemple de l’arquitectura templar
egípcia. Si bé és d’època ptolemaica, conserva de forma extraordinària els principis de l’arquitectura
simbòlica dels temples egipcis i és un dels millors llocs per adonar-se’n de com funcionaven aquestes
institucions.
09/07. LUXOR – WEST BANK – LUXOR (PC)
A primera hora del matí ens traslladarem a la ribera oest (West Bank) i iniciarem la nostra visita pel
poblat de Deir el–Medina, on hi van viure vàries generacions d’artesans que van treballar a les tombes
de la Vall dels Reis; aquí visitarem el poblat i dues de les seves tombes. Tot seguit ens dirigirem a la
Vall dels Reis, on podrem entrar a tres tombes, entre les quals es troba la magnífica Tomba de Seti
I, a més de la Tomba de Tutankhamon. A continuació visitarem la Vall de les Reines, on entre les
tombes que visitarem destaca la Tomba de Nefertari, la més bella de totes i una de les més
espectaculars d’Egipte. Vistes les tombes de faraons i de reines, no podem acabar la nostra visita al món
funerari sense visitar la necròpolis nobiliar de Sheik Abd el-Gurnah, on podrem visitar tres d’aquests
exquisits sepulcres erigits per l’alta jerarquia de la cort com són els de Ramose, Userhet i Kaemhet.
A la tarda, tornada cap a Luxor.
Allotjament a la motonau.
10/07. LUXOR – WEST BANK – EDFU (PC)
Pel matí, creuarem el Nil de nou per tornar al West Bank i visitarem dos magnífics Temples de Milions
d’Anys, el famós hemispeos de Hatshepsut a Deir el-Bahari, monument clau per a entendre la
concepció funerària de l’època, i el colossal Temple de Medinet Habu, erigit pel gloriós Ramsés III i
que encara avui dia conserva bona part del cromatisme original. Pel camí, visitarem també els famosos c
colossos de Memnón que formaven part de l’entrada del temple d’Amenhotep III, en procés de
recuperació.
Avui iniciem la navegació tot gaudint del meravellós paisatge nilòtic fins arribar l’endemà al matí a Edfu
Allotjament a la motonau.
11/07. EDFU – KOM OMBO – ASSUAN (PC)
Un cop arribats a Edfu, visitarem el seu temple consagrat a Horus i un dels més sencers d’Egipte, que
ens permetrà conèixer perfectament l’estructura d’un temple egipci. A continuació seguirem navegant
fins arribar a Kom Ombo cap al cap vespre, on veurem un singular temple amb una doble i simètrica
estructura, per estar consagrat a dues divinitats diferents, Sobek i Haroeris i que el converteix en un
dels més curiosos del país. Així mateix, també visitarem el Museu dels Cocodrils on es conserven
alguns exemplars d’aquests animals momificats. Després de la visita, seguirem navegant fins arribar a
Assuan.
12/07. ASSUAN – ABU SIMBEL – ASSUAN (PC)
A primera hora sortirem en comboi i recorrerem els dos-cents quilòmetres de desert que separen Assuan
d’Abu Simbel, on es troben els famosos temples rupestres construïts durant el regnat de Ramsès II, i
que van ser rescatats per la UNESCO en els anys 60’. Després de meravellar-nos amb la visita del
temple de faraó i el de la seva esposa Nefertari, monuments culminants del simbolisme egipci. Més tard
farem veurem la Gran Presa, una de les obres modernes més importants del país, i també visitarem la
cantera de granit on durant segles els antics egipcis extreien els immensos blocs per fer les seves
estàtues i obeliscos, i on podrem veure encara un que “s’hi van deixar”: l’Obelisc Inacabat. Tot seguit
gaudirem d’un relaxant passeig en faluca i visitarem en calessa la ciutat, amb el mercat de les espècies,
que ens oferirà la cara més tradicional d’Assuan. Resta de la tarda lliure. Allotjament.
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13/07. ASSUAN – FILAS – KALABSHA – BEIT EL-WALI – ASSUAN – EL CAIRO (PC)
Aquest matí ens embarcarem en una motora que ens durà a l’Illa d’Agilika, on es troba el bell temple
d’Isis que fou traslladat des de la propera illa de Filas, actualment sota les aigües. Es tracta del darrer
reducte on va romandre viva la cultura dels faraons fins a l’any 394 d.C. A continuació visitarem els
temples de Kalabsha i Beit el-Wali que, igual que els d’Abu Simbel, també van ser traslladats des del
seu emplaçament original a un lloc més elevat, evitant així que quedessin per sempre sota les aigües del
Llac Nàsser. A continuació tornarem a Assuan per prendre un vol que ens portarà de nou a El Caire.
Arribada i trasllat a l’hotel Allotjament.
14/07. EL CAIRE (PC)
A l’hora prevista, ens traslladarem a l’aeroport per prendre el vol de tornada a Barcelona. Arribada i final
dels nostres serveis.
Condicions generals del viatge
Regulació jurídica aplicable
Les presents condicions generals estan subjectes a la normativa turística autonòmica vigent en el lloc de celebració
del contracte i , en defecte d'aquesta , al que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007 i en la Llei estatal de
condicions generals de contractació ( Llei 7 / 1998 , de 13 d'abril ) .
La reserva de qualsevol dels viatges inclosos en aquest fullet, suposa l'acceptació total de les presents condicions
generals , que es consideren automàticament incorporades al contracte .
Les presents condicions generals obliguen a les parts, juntament amb aquelles condicions particulars que constin
en la documentació facilitada per la majorista .
El contracte de viatge combinat es regeix per les clàusules contingudes en el mateix , per la fitxa tècnica del viatge
que detalla el seu contingut definitiu i per les presents condicions generals.
Organització
La realització tècnica dels viatges compresos en aquest fullet / oferta ha estat realitzada per MALAIKA
VIATGES S.L., amb domicili a Enric Granados , 114 1º 2ª B – 08008 - Barcelona, CIF : B66197823, número de
llicència : GC:3373 , telèfon : 9301 011 176 i correu electrònic : malaika@malaikaviatges.com o per empreses
majoristes del sector que actuïn com els seus proveïdors.
Inscripcions i reemborsaments
* Quan el consumidor sol·liciti la inscripció en una determinada reserva , l'agència venedora es compromet a
realitzar les gestions oportunes per a obtenir la confirmació de la mateixa d'acord amb el nombre de places
disponibles i al període per al qual s'ha sol·licitat .
* En el moment de la sol·licitud de la reserva , Malaika Viatges, SL , a través de l'agència venedora , podrà
reclamar al consumidor la bestreta d'una suma equivalent , com a màxim , al 20 % del preu del viatge la reserva
del qual sol·licita. Si es confirma la reserva , la suma entregada s'imputarà al preu del viatge . Si el consumidor
retira la seva sol·licitud de reserva abans de la confirmació , se li reintegrarà la suma dipositada , deduïdes , les
despeses de gestió de Malaika Viatges,, SL , (50 € per persona ) , així com les despeses de gestió de l'agència
venedora .
* Un cop confirmada la reserva per part de l'agència , el consumidor haurà d'abonar un dipòsit corresponent al 40
% del preu del viatge o , si s'escau , completar fins aquest import les quantitats que hagi lliurat a compte . Si el
consumidor no realitza aquest pagament , l'agència li requerirà perquè l'efectuï en el termini raonablement breu
que li fixi . En cas de no abonar aquest import en el termini requerit per l'agència , s'entendrà que el consumidor
desisteix del viatge sol·licitat , sent-li d'aplicació les condicions previstes en l'apartat “Dret de desistiment del
consumidor”.
* El pagament de la resta del preu s'efectuarà quan l'agència ofereixi l'entrega al consumidor dels títols de
transport , bons de viatge o qualsevol altre document indispensable per a la correcta execució de les prestacions
que formen el viatge combinat . Si el consumidor no realitza aquest pagament , l'agència li requerirà perquè
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l'efectuï en el termini que li fixi . Si no li fixa termini , s'entendrà que el pagament s'ha d'efectuar com a molt tard 7
dies abans de la sortida .
De no procedir al pagament del preu total en les condicions assenyalades , s'entendrà que el consumidor desisteix
del viatge sol·licitat , sent-li d'aplicació les condicions previstes en l'apartat “Dret de desistiment del consumidor”. .
Preu
Els preus dels viatges combinat són calculats en base als tipus de canvi , tarifes de transport , cost del carburant,
taxes, nombre de participants i impostos aplicables en la data de l'edició del programa. En cas de circuits que
incloguin dos o més països , el tipus de canvi pres com a referència és el del dòlar USA en la mateixa data .
El preu pot ser revisat fins 20 dies naturals abans de la data de la sortida en el cas que hi hagi variacions en el cost
dels transports (inclòs el preu del carburant ), en les taxes o impostos referents a determinats serveis (com els
d'aterratge , embarcament o desembarcament en ports i aeroports ), nombre de participants i en els tipus de canvi
aplicats al viatge .
Quan l'agència de viatges es vegi obligada a modificar de manera significativa i l'alça el preu del viatge combinat
per motius diferents dels expressats en el paràgraf anterior , ho ha de notificar al consumidor al més aviat ( per
escrit o per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la comunicació efectuada ), a fi que pugui optar per
acceptar el suplement o bé desistir de la reserva o del contracte ( si aquest s'ha formalitzat ) .
Dret de desistiment del consumidor
1.- Si el client desisteix del viatge, després de la formalització, almenys, del dipòsit exigit per considerar ferma la
reserva , haurà d'indemnitzar l'agència de viatges amb l'abonament de les despeses de gestió (aquesta agència
cobra 50€ de despeses de gestió per persona), les despeses d'anul·lació (ocasionats als diferents proveïdors
turístics- majoristes, companyies aèries, etc . -) i una penalització consistent en el 5 % de l'import total del viatge
si l'anul·lació es produeix entre els 15 i els 11 dies naturals anteriors a la data d'inici del viatge el 15 % si es
produeix entre els 10 i 3 dies naturals, en el 25 % si es desisteix en les 48 hores anteriors i en el 100 % si no es
presenta a la hora prevista per a la sortida.
2 . El consumidor no haurà d'abonar penalització si el desistiment té lloc per causa de força major . A aquests
efectes , es considerarà causa de força major la mort , l'accident o malaltia greu i sobrevinguda del consumidor o
d'alguna de les persones amb qui convisqui que li impedeixi participar en el viatge .
3. Tanmateix , encara que no s'apliquin les anteriors penalitzacions ( ja sigui per produir-se la cancel·lació amb
anterioritat als 15 dies de la sortida -excepte condicions especials de contractació - o per causa de força major) en
tots els casos, el consumidor haurà d'abonar les despeses de gestió i d'anul·lació que produeixi el desistiment .
4. El desistiment produeix efectes des del moment en que la voluntat de desistir del consumidor arriba al
coneixement de l'agència majorista .
5. Conegut el desistiment , l'agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués abonat en el termini màxim
d'un mes , deduïdes les despeses de gestió i , si s'escau , les despeses d'anul·lació justificades , i les penalitzacions
.
6. Si el viatge combinat estigués subjecte a condicions econòmiques especials de contractació, com ara fleta
d'avions , vaixells, tarifes especials o altres anàlegs , les despeses de gestió , les despeses d'anul·lació i les
penalitzacions seran els que indiqui de manera explícita l’agència.
Cancel·lació del viatge per part del organitzador
En cas que l'organitzador condicioni la viabilitat d'una oferta de viatge combinat a comptar amb un mínim de
participants i per no arribar aquest nombre, es produeixi la cancel·lació del viatge, l'usuari tindrà dret al total
reemborsament de les quantitats anticipades, sense que pugui reclamar cap quantitat en concepte d'indemnització,
sempre que l'Agència ho hagi notificat per escrit amb una antelació mínima de deu dies a la data de sortida .
Tampoc podrà reclamar cap indemnització , quan la cancel·lació del viatge per part de l'agència es degui a motius
de força major . Són causes de força major les circumstàncies alienes a l'agència , anormals i imprevisibles, les
conseqüències no haurien pogut evitar , malgrat haver actuat amb la diligència deguda .

*Poden consultar la informació referent a recomanacions i requisits d’entrada, sanitaris i altres necessaris del país
o països a visitar en las següents pàgines web y telèfons: www.maec.es (Tel.: 91.379.97.00) y www.msc.es (Tel.:
901.400.100).
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