
EGIPTE: OXIRRINC DESEMBRE 2004

OXIRRINC 2004

Viatge a Egipte
Oxirrinc 2004

Excavacions SCE

SOCIETAT CATALANA D'EGIPTOLOGIA

ITINERARI INDICATIU:

1er dia: BARCELONA/CAIRE: Vol
regular d'Egyptair. Arribada, tras-
llat a l'hotel i allotjament.

2on dia: CAIRE/OXIRRINC/MINIA/
LUXOR: Esmorzar i sortida en
autocar fins al jaciment d'Oxirrinc.
Visita de l'excavació. Dinar de pic-
nic a Oxirrinc. Trasllat a Minia,
sopar i tren nocturn a Luxor.
Arribada de matinada, trasllat a
l'hotel i allotjament.

3er dia: LUXOR: Esmorzar. Visita
als temples de Karnak i Museu a
l'aire lliure. Dinar. Per la tarda visi-
ta al Temple de Luxor. Temps lliure,
sopar i allotjament.

4rt dia: LUXOR: Esmorzar.
Transbordador a Tebes Oest. Visita
a la Vall Occidental (tomba d'Ay) i
a la Vall dels Reis (tres tombes a
escollir). Opcionalment es podrà
fer la caminada fins el Temple de
Deir el Bahari a través de la mun-
tanya tebana. Dinar. Per la tarda
visita al Temple de Hatshepsut.
Transbordador a Luxor. Temps lliu-
re, sopar i allotjament.

5è dia: LUXOR/ABIDOS: Esmorzar

i sortida en autocar a Abidos.
Visita del Temple de Setus I. Dinar.
Continuació fins a Dendera i visita
del Temple d'Hathor. Trasllat a
Luxor. Temps lliure, sopar i allotja-
ment.

6è dia: LUXOR/EL CAIRE:
Esmorzar. Transbordador a Tebes
Oest. Visita a les tombes de Xeikh
abd el Gurna: Ramosa, Nakht,
Mena, Sennefer i Rekhmire. Dinar.
Visita per la tarda del Temple de
Ramesses III a Medinet Habu.
Transbordador a Luxor. Sopar.

Trasllat a l'estació i tren/llitera
nocturn direcció El Caire.

7è dia: EL CAIRE: Esmorzar i arri-
bada a El Caire. Dia lliure.
Allotjament.

8è dia: EL CAIRE/BARCELONA:
Esmorzar i temps lliure fins a l'ho-
ra d'anar a l'aeroport. Vol de tor-
nada i fi del viatge.

EXTENSIÓ (11 dies):

8è dia: EL CAIRE/GUIZA: 
Esmorzar. Visita a la necròpolis de
Guiza i el Temple Baix de Quefrè.
Dinar. Tarda lliure. Allotjament.

9è dia: EL CAIRE/DAIXUR/SAQQA-
RA: Esmorzar. Visita a les piràmi-
des d'Esnofru a Daixur. Dinar.
Visita a la necròpolis de Saqqara:
piràmide de Djesert, mastaba de
Mereruka, piràmide de Òtoes, etc.
Trasllat a El Caire. Allotjament.

10è dia: EL CAIRE: Esmorzar. Dia
lliure. Allotjament.

11è dia: EL CAIRE/BARCELONA:
Esmorzar i temps lliure fins a l'ho-
ra d'anar a l'aeroport. Vol de tor-
nada i fi del viatge.



EGIPTE: OXIRRINC DESEMBRE 2004 SOCIETAT CATALANA D'EGIPTOLOGIA

El Viatge inclou:

• Vol d'Egyptair Barcelona/El Caire i El
Caire/Barcelona.

• Tases d'aeroport sortida de Barcelona.

• Autocar/Oxirrinc i Oxirrinc/Minia.

• Tren Minia/Luxor.

• Tren llitera nocturn (compartiments dobles)
Luxor/El Caire.

• Tots els trasllats a les zones arqueològiques
mencionades en el programa.

• Les entrades als jaciments i monuments arqueo-
lògics esmentats en el programa.

• Guía oficial de parla espanyola en les visites.

• Allotjament a l'hotel Sofitel Sphinx a El Caire i
Mercure Inn a Luxor.

• Pensió completa tots els dies menys a El Caire,
que serà en regim de allotjament i esmorzar. El pro-
grama d'11 dies inclou els dinars dels dies 8è i 9è.

• Assegurança d'asistència en viatge

• Propines comunes de tot el grup (menys al guia i
als xofers de l'autocar).

No inclou:

• Visat d'entrada al país (34 € aprox.).

• Begudes i extres personals.

Pagament:

El pagament es farà a la seu de la Societat Catalana d'Egiptologia, Aragó, 305, entresol.

Primer pagament de 500 € (cinc-cents euros) per persona, en tots els casos, a l'hora de fer la ins-
cripció, que es podrà fer els següents dies:

Dijous 14 i divendres 15 d'octubre, de les 18 a les 20 h.

Segon pagament (la resta) es podrà fer en els dies:

Dilluns 8 i dimarts 9 de novembre, de les 18 a les 20 h.

Forma de pagament:

Preferiblement caldria fer el pagament per ingrés nominatiu al compte corrent de la Societat, que
és el compte número 2100-3014-74-2500049624 de La Caixa, assenyalant qui fa l'ingrés i
portant el comprovant a la Societat en el moment de la inscripció. També es pot fer amb xec nomi-
natiu i en efectiu (però si és possible millor evitar aquesta darrera opció).

El preu del visat d'entrada és de 34 € (trenta-quatre euros) per persona. El visat es farà a l'entrada
a Egipte, i no calen fotografies. El passaport ha de tenir una vigència, com a mínim, de sis mesos
abans de la sortida.

Informació:

El dilluns dia 15 de novembre, a la Societat Catalana d'Egiptologia, Aragó 305 entresol. es farà una
reunió informativa per a totes aquelles persones que s'hagin inscrit a aquest viatge.

Viatge de 8 dies

Socis de la SCE: 1.210 €

No socis: 1.270 €

Suplement habitació individual: 250 €

Viatge de 11 dies

Socis de la SCE: 1.397 €

No socis: 1.457 €

Suplement habitació individual: 340 €


