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Des de 
1195€  

 
GC 1881 

Egipte alternatiu (11 dies) 

El Caire +  Alexandria/Siwa + Desert blanc 

 
Us oferim una ruta per realitzar en privat, amb el nostre servei de guies de parla hispana i visitant llocs tan mítics com El Caire,  
iAlexandria,  però combinant-ho amb el desert profund on trobareu l’oasis de Siwa o el famós desert blanc. El servei privat té 
l’avantage que la ruta sigui totalment flexible en dies i recorregut 
 

Ruta suggerida Itinerari suggerit 
Dia 1 i 2 .- Arribada a El Caire. Assistència pels tràmits 
de visats i aduanes. Trasllat a l’hotel. Visita de El Caire 
i la piràmides de Gizeh 
 
Dia 3.- Ruta cap a Alexandria, visita de el Wadi El 
Natron i el seus monestirs, arribada a Alexandria 
 
Dia 4.- Dia lliure a Alexandria. Possibilitat de visitar 
les catacombes, la ciutadella de Quitbay on hi havia el 
famós far d’Alexandria 
 
Dia 5.- Ruta cap a Siwa. Parada a Marsa Matruh 
 
Dia 6.- Siwa. Recorregut en 4x4 de la Muntanya dels 
Morts, Temple de l’Oracle, la fortalesa de Shali 
 
Dia 7.- Dia lliure per Siwa 
 
Dia 8 .- Trasllat a Bahariya. Nit en cabanes 
 
Dies 9- Visita del desert Blanc. Nit d’acampada 
 
Dia 10.- Trasllat a El caire. Nit a l’hotel  
 
Dia 11.- Retorn a la ciutat d’origen 
 

                                                                  Preus i condicions:                               

  
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Consulta preus amb més participants 

Inclou: Allotjament en Hotels de 4 i 5* a El Caire, Alexandria i 
Siwa,  dies a Bahariya i desert blanc en pensió completa, trasllats, 
entrades segons programa, visites a Siwa i desert blanc en 4x4, 
permisos especials pel Desert Blanc i Siwa. 
  
No inclou: Vols internacionals (Et busquem el vol més barat per 
aquest viatge) assegurança (opcional), àpats no indicats, visites 
opcionals, visats.  

 

 

NOTA IMPORTANT: Ruta, dies flexibles a gust del viatger 
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Piràmides de Gizah Esfinx de Gizah 
  

Desert blanc Desert blanc 
  

 
Alexandria- Fortalesa de Quitbay 

 
Oasis de Siwa 

 


