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Itinerari

15 FEBRER: BARCELONA – EL CAIRE

Sortida en vol regular amb destinació El Caire. Arribada a l’aeroport internacional, tràmits d’aduanes i visat. Trasllat a 

l’hotel i allotjament. 

16 FEBRER: EL CAIRE

Esmorzar i sortida per visitar a la Necrópolis de Gizeh y les seves famoses piràmides de Keops, Kefren, Micerinos, 

amb entrada a Kefren o Micerinos, la Esfinge de Guiza i el temple de la Vall de Kefren. Després de la visita, ens 

dirigirem en un centre de papir, on ens mostraran com es feia el paper de papir i gaudirem d’una exposición de 

papirs pintats a mà. Dinar a l’Hotel Meridien Pyramids. 

A la tarda, excursió a la Necrópolis de Sakkara, a uns 30Km del Caire. La importancia de la necròpolis es dèu a les 

restes de complexes funeraris construïts pels faraons de l’Antic Imperi i la gran quantitat de tombes nobles. A més a 

més, és el lloc on el primer arquitecte del món Imhotep va dissenyar pel Farao Zoser, de la Dinastía III, una tomba 

de disseny revolucionari, la piràmide escalonada, la primera de grans dimensions construïda a Egipte. També 

coneixerem la coneguda Piràmide Vermella, construïda pel Farao Seneferu, para del mateix Keops. 

Sopar al Restaurant Tuscany a Zamalek. Allotjament a l’Hotel. 

17 FEBRER: EL CAIRE

Esmorzar i sortida per visitar la ciutat del Caire. Visitarem el Museu d’Art Faraònic i la Ciutadella de Saladino, on es 

troba la Mesquita de Mohamed Ali. Dinar al Restaurant Studio Masr del Azhar Park. A la tarda, sortida cap al Copto, 

on es troba l’esglèsia de Sant Sergi i finalitzarem amb un passeig pel Barri Medieval de Khan el Khalili. 

Sopar al Restaurant Adb el Sid. Allotjament a l’Hotel.  

18 FEBRER: EL CAIRE – LUXOR

Esmorzar a l’hotel i trasllat a l’Aeroport per agafar el vol domèstic amb destinació Luxor. Arribada y trasllat a la 

motonau ACAMAR. Dinar a bord. A la tarda, visita dels majestuosos temples de Karnak i Luxor. 

Sopar i nit a bord de l’ACAMAR. 

19 FEBRER: LUXOR – ESNA – EDFU

Pensió completa a bord. Creuarem la part occidental del Nil per visitar la necrópolis de Tebas. La Vall dels Reys, la 

Vall dels Artesans, el temple de Ramses II, una panoràmica del Temple de Hatchepsut i els colosos de Memnon. A 

continuación, navegació cap a Esna. Creuarem la reclosa y continuación cap a Edfu. Nit a bord. 



20 FEBRER: EDFU – KOM OMBO – ASWAN

Pensió completa a bord. Visita del temple d’Edfu, dedicada al Déu Horus. Navegació cap a Kom Ombo. Visita del

temple Kom Ombo, dedicat als deus Sobek amb cap de cocodril i Haroeris amb cap de falcó. Navegació cap a

Aswan. Nit a bord.

21 FEBRER: ASWAN

Visita en autocar al la presa d’Aswan, temple de Philae, i l’Obelisc inacabat. A la tarda, passeig en faluca (típic veler

egipci) per admirar una panoràmica del mausoleu de l’Agha Khan, de l’Illa Elefantina i el jardí botànic. Nit a bord.

22 FEBRER: ASWAN – ABU SIMBEL

Esmorzar i desembarcament. A l’hora prevista, trasllat per carretera fins a Abusimbel. Arribada i trasllat a l’Hotel Seti

I. Allotjament i dinar. A la tarda, visita dels magnífics temples d’Abu Simbel. Aquestes temples van ser excavats a la

roca durant el regnat del Faraó Ramses II, al S. XIII a. C com un monument dedicat al Faraó i a la seva esposa

Nefertari, per conmemorar la seva suposada victoria a la batalla de Kadesh i mostrar el seu poder als veins nubis.

Al 1968 el complexe va ser reubicat en un turó artificial. Un trasllat necessari per evitar que quedessin summergits,

després de la construcción de la presa d’Asuán.

Al vespre, assistirem a l’espectacle de llum i colors a l’esplanada dels Temples. Sopar i allotjament a l’hotel.

23 FEBRER: ABU SIMBEL – ASWAN – EL CAIRE

Esmorzar i a l’hora prevista, sortida cap a Aswan. Dinar a Aswan. Trasllat a l’Aeroport per sortir en vol amb destí El

Caire. Arribada i trasllat a l’hotel. Sopar espectacle al Restaurant Nile Maxims. Allotjament a l’Hotel.

24 FEBRER: EL CAIRE - BARCELONA

Esmorzar i a l’hora prevista, trasllat a l’Aeroport per sortir en vol amb destí Barcelona. Arribada i fi del viatge

Fi del viatge



Allotjament

CAIRE 

HOTEL FAIRMONT NILE – 5*

2005 B Nile City Towers Corniche El Nil - Egipte

CAIRE

Del 15 al 18 de febrer 2018

3 nits d’allotjament i esmorzar

CREUER PEL NIL

MOTONAU ACAMAR

NIL

Del 18 al 22 de febrer

4 nits en pensió completa

ABUSIMBEL

HOTEL SETI I

Aswan – Abusimbel

ABUSIMBEL

Del 22 al 23 de febrer

1 nit d’allotjament i esmorzar



CAIRE

HOTEL INTERCONTINENTAL CITY STARS

Omar Ibn El-Khattab, Masaken Al Mohandesin

CAIRE

Del 23 al 24 de febrer

1 nit d’allotjament i esmorzar



Pressupost

Preu per persona en habitació doble 2,575€

Taxes aèries 220€

Assegurança d’assistència i anul·lació 42€

Suplement per habitació individual 425€

Trasllat Andorra – Barcelona - Andorra

Vols en línia regular internacionals i domèstics

Hotel en règims i categories indicades a la proposta

Pensió Completa 

Visites en privat i entrades indicades a la proposta

Trasllats en privat

Taxes aèries

Propines i extres personals

Begudes

Tot allò no indicat a l’apartat “Serveis Inclosos”

En el moment de la reserva en ferm s’abonarà 20%

30 dies abans de la sortida s’abonarà un 40% 

15 dies abans de la sortida s’abonarà el 40% restant. 

Anul·lació amb més de 45 dies abans de la sortida: 25% de despeses. Entre 45 i 31 dies abans de la data de

sortida: 50% de despeses. Entre 30 i 15 dies abans de la data de sortida: 70% de despeses. Amb menys de 

15 dies abans de la sortida: 100% de despeses. 

No ens farem responsables de qualsevol retràs o canvi d’itinerari per situacions naturals, vagues polítiques o 

locals, cancel·lacions de vols o qualsevol altra circumstància imprevista. El preu final, degut a canvis de divisa, 

pot experimentar canvis a l’alça o a la Baixa fins a 30 dies abans de viatjar. 

Pressupost sense caràcter de reserva. Els preus poden variar en funció de la disponibilitat en el moment de la 

reserva en ferm. 



Atelier

Atelier és la nostra joia. El nostre taller; on detall per detall, 

conceptualitzem, dissenyem i organitzem els nostres viatges més 

especials i exclusius. 

Atelier és un espai pels clients més exigents. És una selecció de 

destins, experiències, gastronomia i estàncies úniques. 

I com a tot Atelier, nosaltres també hi tenim un Mestre. En aquest 

cas un Mestre Viatger que acompanya, assisteix i cuida dels grups 

aportant-los el seu coneixement i experiència i donant un servei 

excel·lent durant tot el viatge. 

Atelier 2018

Canadà Oest i Alaska – Opera de Verona – Creuer fluvial Danubi – Úzbekistan – Mercats de Nadal



cap lloc és igual.

cada indret que visites

et transforma, et fa créixer.

no importa on vagis,

si és a prop, o lluny.

allà on siguis, sempre tindràs la 

sensació

d'abandonar alguna cosa,

i endur-te'n de noves que 

t’acompanyaran

per sempre

per això volem compartir

la nostra passió amb tu.

per això només et demanarem una 

cosa,

allà on vagis;

emociona’t

Viatges Emocions

@viatgesemocions

facebook.com/viatgesemocions


