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GC 1881 

Egipte imprescindible (8 dies) 

El Caire + Crucero pel Nilo +  

Luxor + Abu Simbel (En privat) 
 
Us oferim una ruta per fer en privat, amb el nostre servei de guies de parla hispana i visitant llocs tan mítics com El Caire, el riu Nil, Luxor, 
Karnak, o la presa d'Assuan i Abu Simbel. El servei privat té l'avantatge que la ruta sigui flexible en dies i recorregut. 
 

Ruta suggerida Itinerari suggerit 
 
Dies 1 i 2. - Arribada al Caire. Assistència per als tràmits de 
visats i duanes. Trasllat a l'hotel. Visita del Caire (Museu 
egipci) i les piràmides i esfinx de Gizeh 
 
Dia 3. - Vol intern cap a Luxor. Visita de la necròpolis de 
Tebes: La vall dels reis i de les reines, temple de Hatchepsut i 
colossos de Memmon. Embarcament en el creuer i visita de 
Luxor i Karnak 
 
Dies 4-5. - Navegació pel Nil en pensió completa Visita dels 
temples de Edfu, Kom Ombo, Sobek i Haroeris. 
 
Dia 6. - Visita de la presa d'Aswan i l'obelisc inacabat. 
Excursió a Abu Simbel opcional. Vol intern Assuan-El Caire 
 
Dia 7 - Dia lliure per a El Caire 
 
Dia 8. - Retorn a la ciutat d'origen 
 
NOTA: Aquesta ruta es pot combinar o fusionar amb 
qualsevol altra d'Egipte. Demaneu-nos la vostra! 

                                                                  Preus i condicions:                               

  
 
 
 
 
 
 
 

Inclou: allotjament en hotels de 4 * al Caire, creuer pel Nil en pensió 
completa, trasllats, entrades segons programa, guia de parla hispana en 
privat. 

 

No inclou: Vols internacionals i domèstics (et busquem el vol més barat per 
a aquest viatge) assegurança (opcional),  visites opcionals, visats. 

 

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles a gust del viatger 

Des de 
990€  
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Piràmides de Gizah Esfinx de Gizah 
  

Abu Simbel Temple de Karnak 
  

 
Temple de Luxor 

 
Creuer pel Nil 

 


