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Oxirrinc 2008

ITINERARI INDICATIU:

Dia 1er (dijous 30/10): BARCELONA-EL

CAIRE. Trobada a l’aeroport dues hores abans

de l’hora prevista de la sortida en avió amb destí

El Caire. Arribada, tràmits de visat i trasllat a

l’hotel prop de les piràmides. Allotjament.

Dia 2on (divendres 31/10): EL CAIRE-

ALEXANDRIA. Esmorzar. Sortida molt d’ho-

ra pel matí en autocar direcció Alexandria. Pel

camí visitarem algun Monastir de la zona del

Wadi Natrum. Arribada a Alexandria. Visita a les

catacumbes ptolemaiques de Kom el Shuqafa, les

restes del Serapeu amb la dita columna de Pom-

pei i trasllat a l’hotel. Dinar. Per la tarda visita al

teatre romà i a les instal·lacions de la nova Bib-

lioteca Alexandrina. Resta de la tarda lliure fins

l’hora de sopar. Sopar i allotjament a l’hotel.

Dia 3er (dissabte 01/11): ALEXANDRIA-EL

CAIRE. Esmorzar. Visita pel matí a la necròpoli

d’Anfushi i a la fortalesa de Qait Bey. Dinar i sor-

tida amb autocar direcció El Caire. Trasllat a l’ho-

tel i temps lliure fins l’hora de sopar. Allotjament.

Dia 4rt (diumenge 02/11): EL CAIRE-

BAHARIYA. Esmorzar. Sortida molt d’hora pel

matí en autocar direcció a l’Oasi de Bahariya

(Uhat Mehet, l’oasi del nord). Arribada a Bawiti,

trasllat a l’hotel i dinar. Desprès de dinar i en

cotxes tot terreny 4x4 començarem les visites:

Museu de les Mòmies Daurades; les tombes de

Bannentiu i Djed-Amon-ef-ankh a Qarat Qasr

Selim datades a la dinastia XXVI; a Qaret Helwa

veurem la tomba del governador de l’oasi, a la

dinastia XVIII, Amenhotep anomenat Huy; el

temple d’Alexandre; les capelles d’Amasis a Ain

al-Muftela, etc. Desprès farem un tè en els

palmerals i gaudirem del paisatge dels voltants de

Bawiti: el llac al-Marun d’aigua salada i la

muntanya anomenada Guebel Maghrafa on a

principis del segle passat i també molt recent-

ment s’han trobat nombrosos restes de

dinosaures. Admirarem la posta de sol des del

cim de Guebel al-Engliz (la muntanya de l’an-

glès). Retorn a l’hotel, sopar i allotjament.

Dia 5è (dilluns 03/11): BAHARIYA-

DESERT BLANC (FARAFRA). Esmorzar.

Sortida amb els cotxes 4x4 tot terreny per endin-

sar-nos en el desert i gaudir del fabulós paisatge

amb grans dunes daurades de sorra verge. Traves-

sarem el Desert Negre (amb roques de basalt) on

farem una petita passejada. Desprès d’un dinar

senzill continuarem la ruta per visitar la

Muntanya de Cristall (calisa cristalitzada), per

seguir desert endins fins a l’anomenat Desert

Blanc, on podrem gaudir d’aquest meravellós i

enigmàtic paisatge fins a la posta del sol. Aquí

acamparem i passarem la nit en tendes de campa-

nya. Sopar tipus “barbacoa” i una mica de festa

beduïna abans d’anar a dormir tot contemplant

l’inmensitat del firmament. 
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Dia 6è (dimarts 04/11): DESERT BLANC

(FARAFRA)-OASI DE DAKHLA. Desprès

d’esmorzar una miqueta ens retrobarem amb l’au-

tocar (i les maletes) prop de Farafra per seguir el

camí per carretera fins prop de Mut, capital de

l’oasi de Dakhla. Visita del temple romà de Deir

el-Hagar (monestir de pedra) dedicat als déus

Amon i Amonet, prop de la necròpoli de Muzza-

waqa (les tombes actualment estan tancades).

Seguirem el camí fins a Mut on visitarem les

restes de la ciutat medieval d’El-Qasr amb els

seus estrets carrerons i cases islàmiques amb les

llindes decorades amb el nom del propietari i

l’any de construcció. Seguirem fins a Mut on

dinarem i tot seguit anirem fins a Balat on

podrem visitar la mastaba de Khentika, gover-

nador de la ciutat sota el regnat de Pepi II de la

dinastia VI i les restes de l’antiga capital de l’oasi

durant l’Imperi Antic. Seguirem fins al poblet de

Bashindi on visitarem el mausoleu del Sheikh

Bashindi construït damunt de les restes d’una

necròpoli romana, on també podrem visitar la

tomba de Quitinus decorada en estil faraònic.

Retorn a Mut per sopar i allotjament a l’hotel.

Dia 7è (dimecres 05/11): OASI DE

DAKHLA-OASI DE KHARGA. Esmorzar.

Sortida d’hora pel matí direcció l’oasi de Kharga

(Uhat Resyt, l’oasi meridional). A mig camí farem

una parada per admirar inscripcions antigues

fetes damunt les roques de gres de fantàstics col-

ors groc i vermell. Arribada a Kharga i trasllat a

l’hotel. Visita del Museu Arqueològic de la Nova

Vall (Al-Uady al-Guedid) on es conserven interes-

sants obres d’art de l’antic Egipte i d’època

islàmica trobades a la zona dels oasis. Dinar. Per

la tarda ens traslladarem en direcció sud per

l’antiga ruta de Darb el-Arbain, per visitar el

temple dedicat a Amenebis (Amon de Hibis) a

Qasr el-Zayan, restaurat per l’emperador romà

Antoninus Pius. No gaire lluny d’aquest i de

retorn a Kharga visitarem el temple-fortalesa de

Qasr el-Güeita situat damunt d’un turó i dedicat

a la tríada tebana Amon, Mut i Khonsu. Aquí es

trobava l’antiga Per-usekh dels antics egipcis d’on

procedia el reputat vi conegut des de l’Imperi

Mitjà. Arribada a l’hotel de Kharga i temps lliure

fins l’hora de sopar. Allotjament a l’hotel.

Dia 8è (dijous 06/11): OASI DE KHARGA-

MINIA. Esmorzar i visita de les restes del tem-

ple de Nadura d’època d’Antoninus Pius, situat

damunt d’un turó que domina gran part de l’oasi.

A continuació visitarem el temple de l’antiga ciu-

tat de Hibis dedicat principalment al déus

Amenebis i Osiris, recentment restaurat i con -

side rat com l’únic temple d’època persa a Egipte.

Posteriorment va ser transformat en esglèsia.

Prop del temple visitarem la necròpoli d’El-

Bagawat d’època cristiana i que agrupa més de

dos-centes seixanta capelles funeràries con-

struïdes amb tovots damunt de les tombes.

Algunes d’elles encara conserven restes de pin-

tures murals amb escenes bíbliques com ara la de

l’Èxode i la capella de La Pau. Acabades les visi -

tes de Kharga proseguirem per carretera fins a

Minia. Dinar de pic-nic en ruta. Arribada a

Minia, sopar i allotjament a l’hotel.

Dia 9è (divendres 07/11): MINIA-OXIR-

RINC-EL CAIRE. Esmorzar i sortida molt

d’hora pel matí. Ens dirigirem per carretera a El

Bahnasa. Arribada i visita del jaciment arqueolò -

gic d’Oxirrinc, on els nostres companys, els mem-

bres de la Missió Arqueològica ens explicaran els

darrers descobriments en els diferents zones

excavades. Dinar de pic-nic a la casa de la Missió

i tot seguit reprendrem la carretera del desert fins

a El Caire. Arribada, sopar i allotjament.

Dia 10è (dissabte 08/11): EL CAIRE. Esmorzar

i dia lliure a El Caire perquè cadascú faci les vis-

ites que cregui convenient (Guiza, Saqqara, Daix-

ur, Museu Egipci, ciutat, etc.). Allotjament.

Dia 11è (diumenge 09/11): EL CAIRE-

BARCELONA. Esmorzar, i a l’hora convingu-

da trasllat a l’aeroport per agafar el vol interna-

cional de tornada a Barcelona. Fi del viatge.

Desert Blanc

EL VIATGE INCLOU:

• Vols Barcelona/El Caire i El Caire/ Barcelona.

• Tots els trasllats, excursions i entrades de les visites
indicades en el programa.

• Trajecte en autocar privat amb aire condicionat.

• Els trajectes i excursions en cotxes 4x4 tot terreny
(quatre persones en cadascun) a la zona de Bahariya
i el desert blanc des del dia 4rt fins al matí del 6è dia.

• Allotjament en règim de pensió completa del 2on
dia al 9è dia, i allotjament i esmorzar el dia 10è

• Ampolles d’aigua mineral per tothom durant tot el
recorregut pels oasis del 4rt dia fins 9è dia (excloses
en els dinars o sopars en hotels o restaurants).

• Totes les propines durant el viatge (hotels, restau-
rants, xofer autocar i dels tot terrenys, guàrdies dels
monuments, policia, etc. (no inclosa la del guia ofi-
cial egipci que es recollirà al final del viatge).

• Assegurança bàsica de viatge.

NOTES IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE:

• L’ordre de les visites esmentades podrà ser alterat, però es
respectarà la totalitat del programa.

• Probablement en algun tram del viatge, els recorreguts es
faran amb escolta policial privada, sobretot a la zona de
Minia, pel que tindrem que amollar-nos als horaris indi-
cats per la policia.

• A la zona dels oasis de Bahariya i Dakhla, l’infraestruc-
tura hotelera no està gaire desenvolupada i no es pot
garantir la disponibilitat d’habitacions individuals, o
inclús depenent del nombre d’habitacions, es probable
que tinguem que repartir-nos en més d’un hotel.

• La nit al desert blanc dormirem en tendes de campanya
per dues persones. No es necessari dur sac de dormir.

• No està inclòs el visat d’entrada a Egipte (10 euros) que
es pagarà directament al corresponsal egipci a El Caire.

• Cal que el passaport tingui una validesa de 6 mesos com
a mínim, abans de l’entrada al país.
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