EGIPTE ’06
Oxirrinc 2006

Assuan i
Creuer pel
Llac Nàsser
11 díes
• El Caire
• Guiza
• Saqqara
• Oxirrinc
• Guebel es Silsila
• Qubbet el Hawa
• Sehel
• Filas
• Kalabsha
• Beit el Wali
• Amada
• Ed Derr
• Wadi es Sebua
• Dakka
• etc.

Qertasi

de l’ 1 a l’ 11 de desembre de 2006
ITINERARI INDICATIU:
Dia 01/12 (divendres): 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 Sofitel Sphinx,
prop de les piràmides. Allotjament.

direcció El Bahnasa amb escorta policial
privada. Arribada i visita del jaciment
arqueològic d’Oxirrinc, on els nostres companys, els membres 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 tornada a El Caire. Allotjament.
Dia 04/12 (dilluns): EL CAIRE-ASSUAN.
Esmorzar. Dia lliure perquè cadascú faci el
que vulgui fins a mitja tarda, en què ens
traslladarem a l’aeroport per agafar el vol
amb destí Assuan. Arribada, trasllat a
l’Hotel Basma, sopar i allotjament.

Oxirrinc
Dia 02/12 (dissabte): EL CAIRESAQQARA-GUIZA-EL CAIRE. Esmorzar.
Sortida en autocar per visitar la necròpoli
de Saqqara: Es visitarà el recinte funerari
del rei Djeser, les mastabes de Mereruka,
Kagemni, Ptahhotep i Ty i la piràmide de
Teti. Al voltant del migdia anirem a dinar a
mig camí de Guiza. Desprès visitarem la
zona de les piràmides de Guiza fins l’hora
que ens facin marxar. Tornada a l’hotel.
Allotjament.
Dia 03/12 (diumenge): EL CAIRE-OXIRRINC-EL CAIRE. Esmorzar. Sortida molt
d’hora al matí per la carretera del desert

Dia 05/12 (dimarts): ASSUAN. Esmorzar.
Sortida per anar a visitar el temple d’Isis,
traslladat de l’illa de Files al nou emplaçament a l’illa d’Agilkia. De tornada, visita a
les pedreres de granit a les afores d’Assuan. Dinar, i per la tarda, visita a les
restes arqueològiques de l’illa Elefantina
on es venerava el déu Khnum i la seva
esposa Satis. Sopar i allotjament.
Dia 06/12 (dimecres): ASSUAN.
Esmorzar. Sortida d’hora pel matí per anar
a visitar les antigues pedreres de Guebel
es-Silsila, el Speos de Horemheb i les
capelles que varen fer tallar els alts dignataris de l’Imperi Nou. Per circunstàncies
de l’emplaçament arqueològic avui farem
un dinar “sobre la marxa” a base de fruita.
Tornada a Assuan, sopar i allotjament.

Ed Derr
alt funcionari sota Ramesses VI. Tornada
al vaixell i temps lliure fins l’hora de sopar.
Navegació.

Oxirrinc
Dia 07/12 (dijous): ASSUAN. Esmorzar.
Avui farem un recorregut pel Nil per visitar la zona de Qubbet el Hawa a la vorera
occidental on s’hi van fer excavar les seves
tombes, durant l’Imperi Antic i l’Imperi
Mitjà, els alts dignataris d’Elefantina:
Sabni, Mekhu, Sarenput I i II, així com el
cèlebre Herkhuf, que va decorar la façana
de la seva tomba amb una llarga inscripció
narrant els seus viatges per Núbia i Sudan
durant la dinastia VI. A continuació, si
tenim temps i ganes de caminar ens aproparem fins les restes del convent de Sant
Simeó construït en ple desert durant els
segles VII-VIII. Desprès, remuntarem el riu
fins a l’illa de Sehel on podrem dinar en el
poblat nubi i posteriorment admirar la
multitud de grafits realitzats en les roques
de granit. Tornada, sopar i allotjament.
Dia 08/12 (divendres): ASSUAN-ABU
SIMBEL. Esmorzar i visita al temple de
Kalabsha dedicat al déu nubi Mandulis, el
temple de Beit el Wali construït en els
primers anys de regnat Ramesses II, les
restes del temple de Gerf Hussein i el
Quiosc de Qertasi anteriorment situat a
l’entrada d’unes antigues pedreres. A continuació trasllat a l’aeroport per agafar el

Wadi es Sebua
vol a Abu Simbel. Arribada i embarcament
al vaixell. Dinar i visita dels temples d’Abu
Simbel fins el capvespre que assistirem a
l’espectacle de Llum i Só. Sopar i allotjament en el creuer.
Dia 09/12 (dissabte): ABU SIMBELAMADA-ED DER. Esmorzar i sortida amb
el vaixell. A mig matí es fa una breu parada per contemplar des del mateix vaixell
les restes de Kasr Ibrim. Continuació de la
navegació pel Llac Nàsser i desprès de
dinar visita al temple d’Amada construït i
ampliat per Tutmosis III, Amenhotep II i
Tutmosis IV, el temple rupestre d’Ed Der
consagrat per Ramesses II a Re-Haractes i
per finalitzar la petita tomba de Pennut,

EL VIATGE INCLOU:

NOTES A TENIR EN COMPTE:

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

Les excursions a Oxirrinc i a Guebel es
Silsila es faran amb escorta policial privada, motiu pel qual ens haurem d’adaptar
als horaris indicats per la policia.

• Vols interns El Caire/Assuan; Assuan/
Abu Simbel i Assuan/El Caire.
• Tots els trasllats, excursions i visites
indicades en el programa.
• Allotjament en règim d’habitació i
esmorzar a El Caire. Mitja pensió a
Assuan (generalment el sopar) i pensió completa al creuer. S’inclouen els
dinars indicats en el programa.
• Les propines (menys la del guia egipci al final del viatge).

Els dinars inclosos durant les excursions
seran senzills per no perdre gaire temps,
ja que les hores de llum a l’hivern son
poques.
No està inclòs el visat d’entrada a Egipte
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.

Dia 10/12 (diumenge): WADI ES SEBUAD A K K A- M A H A R R A K A-A S S U A N .
Esmorzar i visita del temple de Wadi es
Sebua construït pel virrei de Nubia, Setau,
sota les ordres de Ramesses II. Gairebé a
un kilòmetre de distància visitarem el temple de Dakka començat pel rei Arkamani II
de Meroe i Ptolomeu IV Filopator dedicat
al déu Tot i a la seva esposa Tefnut. A continuació i per acabar visitarem el petit
temple romà de Maharraka. Tornada al
vaixell i continuació de la navegació fins a
Assuan. Per la nit disfrutarem d’un sopar
oriental i farem la festa de comiat del
viatge en el vaixell.
Dia 11/12 (dilluns): ASSUAN-EL CAIRE I
EL CAIRE-BARCELONA. Esmorzar,
desembarcament i trasllat a l’aeroport per
agafar l’avió cap El Caire per enllaçar amb
el vol internacional de tornada a
Barcelona.

Abu Simbel

Carrer d’Aragó, 305, entresol
08009 Barcelona
Tel. 93 457 81 20
E-mail: SCE.INFO@terra.es

