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AMIGOS DOS MUSEOS DE GALICIA 

DO 06 AO 20 DE NOVEMBRO 

EXIPTO ARQUEOLÓXICO 

 
  

 

  

DIA 06 NOVEMBRO: CORUÑA-MADRID 

  

Recollida no centro da cidade e traslado ao aeroporto para saír en dirección a Madrid, tramites 

de facturación e saída en voo directo. Chegada a Madrid e traslado ao hotel en Barajas, cea e 

aloxamento.   

  

VOO PREVISTO CORUÑA-MADRID 17.40-19. 00  

  

Día 07 NOVEMBRO: MADRID / O CAIRO 

  

Almorzo e traslado ao aeroporto de Madrid-Barajas para embarcar en voo de Egyptair con destino 

Cairo. Tramites de facturación e embarque. Chegada ao aeroporto internacional do Cairo, o 

representante profesional do noso corresponsal asistirá ao grupo nos trámites, equipaxe e 

procedementos de aeroporto.  Traslado nun moderno bus con aire acondicionado ao hotel. Cea 

e aloxamento. Aloxamento.  

  

VOO PREVISTO MADRID-CAIRO 14.50-20.20 
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Día 08 NOVEMBRO: O CAIRO (A+X+C) 

 

Almorzo no seu hotel no Cairo. Este día vai reunirse coa súa guía de fala castelá e fará unha 

inolvidable visita ao seguinte:  

Pirámides de Giza: o seu exiptólogo acompañarao a un percorrido inesquecible; As pirámides, 

os únicos sobreviventes actuais das Sete Maravillas do Mundo Antigo. Atópanse entre as 

maiores atraccións turísticas do mundo e nunca perden a súa capacidade de inspirar e abraiar 

aos visitantes.    

 

Templo da misteriosa Esfinxe, unha figura antiga envolta en lenda e misterio. O seu exiptólogo 

cativarao coas historias que conta sobre esta fascinante figura.  

A continuación traslado para visitar o Museo Nacional da Civilización Exipcia (NMEC): atópase 

en Fustat, a primeira capital exipcia despois da conquista árabe islámica, polo que era unha 

elección lóxica para a situación do museo xa que a zona se atopa na encrucillada da historia 

exipcia e inclúe moitas igrexas e mosteiros coptos,  o Museo Copto, o Templo Ibn Ezra, a 

primeira mezquita de Exipto, a Mesquita Amr Ibn Al-Aas e as Momias Reais das raíñas e reis 

máis famosos.  

A continuación traslado para facer a visita da Cidade de Saladino e a mezquita de  

Mohamed Ali .  Visita do bazar de Khan El Khalili: diríxase ao fascinante bazar de Khan El-Khalili, 

considerado o bazar máis grande de Oriente Medio. Orixinalmente fundado como unha parada 

de auga para caravanas no século XIV, o bazar agora creceu a grandes proporcións. Mentres 

deambula polo labirinto de rúas estreitas, atopará obradoiros e postos que venden todo tipo de 

cousas, desde carpintería, cristalería e marroquinería ata perfumes, tecidos e curiosidades  

faraónicas. O xantar neste día é nun restaurante local. Regreso ao seu hotel cea e aloxamento.  
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Día 09 NOVEMBRO: CAIRO / BAHARYA ( A+X+C) 

 

Almorzo.  Saída  pola mañá cedo cara ao Oasis Baharya - case a 370 km de distancia do Cairo - 

conducindo cara ao suroeste cara ao fascinante paisaxe do Oasis, no camiño nos deteremos no 

Bosque Petrificado, chegada Baharya visitaremos a sala das momias (das momias douradas),  as 

tumbas Bennutti e Qasr Selim. Desfrute da beleza da posta de sol na Casa Inglesa (o punto máis 

alto que cobre todo o Oasis). Cea e aloxamento en hotel . 

                                                                                                                                                                                

Día 10 NOVEMBRO: BAHARYA / DESERTO BRANCO (A+X+C) 

 

Almorzo. Pola mañá conducirémonos cara ó deserto branco. Visitaremos a Montaña Negra e 

Cristal, desfrutando dun agradable paseo polo Deserto Branco a través das encantadoras 

rochas calizas brancas. Cea e aloxamento nun campamento. 

                                                                        

Día 11 NOVEMBRO: DESERTO BANCO / DAKHLA ( A+X+C) 

 

Almorzo.  Pola mañá visitamos o Oasis de Farafra, continuamos o noso camiño ata chegar a 

Dakhla. No camiño, visitaremos as tumbas de El Mozawaka, o templo de Deir El Haggar e o 

pintoresco pobo de El Qasr (construído en estilo islámico tradicional). Regreso ao hotel, cea e 

aloxamento.   

                                                                                                                                                                        

Día 12 NOVEMBRO:  DAKHLA – KHARGA ( A+X+C) 

 

Saída cara ó Oasis de Kharga pola estrada do deserto. Visita á Necrópole de El Bagawat onde se 

atopan centos de tumbas-mausoleos de adobe e forma abovedada construídas a partir do 

século IV e decoradas con pinturas que representan escenas bíblicas. Visita ao  templo de Hibis,  
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(rodeado dun fermoso palmeiral) e construído por Darío I que gobernou Exipto entre o 522 e 

485 a.C. Aloxamento no hotel.  

                                                                                                                                                                              

Día 13 NOVEMBRO:  KHARGA – LUXOR (A+X+C) 

 

Almorzo no hotel e check-out .  Saída cara Luxor - a 350 K.M a distancia - realizando a visita do 

templo de Ghawita e o Palacio do Zayan .  Xantar tipo picnic. Chegada a Luxor . 

Traslado ao hotel. Cea e aloxamento. 

                                                                                                                                                                                

Día 14 NOVEMBRO: LUXOR (A+X+C) 

 

Almorzo e check-out do hotel. Traslado para realizar a Visita á Beira Occidental en Luxor; onde 

se visita o Val dos Reis , o Templo de Habu , Deir El Madina e os Colosos de  

Memnon. Traslado ao barco . Xantar a bordo do barco.  Regreso ao hotel. Cea e aloxamento.                             

  

Día 15 NOVEMBRO: LUXOR / ESNA / EDFU ( A+X+C) 

 

Almorzo a bordo do barco.  Traslado á hora convida para realizar a visita a Luxor; aos Templos 

de Luxor e Karnak. Pola tarde, xantar nun restaurante local. Regreso ao hotel. Cea e 

aloxamento.  

Templo de Luxor: Esta tarde o exiptólogo guiaralle nun percorrido polo lado Este de Luxor, 

empezando polo templo dedicado ao Deus Amón.       

Templo de Karnak: Construído dende máis de mil anos por xeracións de faraóns. A gran "Sala 

Hipóstila" é un bosque de piares xigantes, que cobre unha área máis grande que o conxunto da 

Catedral de Notre Dam.  

Regreso ao barco. Xantar a bordo do barco. Á hora prevista partiremos cara Esna. Cruzaremos a 

Esclusa de Esna. E a continuación navegación cara a Edfu .  Noite e cea a bordo. 

Día 16 NOVEMBRO: EDFU / KOM OMBO (A+X+C) 

 

Pensión completa. Chegada a Edfu onde se fará a visita ao Templo dedicado ao deus Horus. 

Navegación hacia Kom Ombo, onde realizaremos a visita ao Templo, o único dedicado a dúas 

divinidades: O deus Sobek con cabeza de crocodilo e o deus Haroeris con cabeza de falcón. 

Navegación cara Asuán.  Noite a bordo.  
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Día 17 NOVEMBRO: ASUÁN / ABU SIMBEL / ASUÁN (A+X+C) 

Pensión Completa.  Saída pola madrugada cara á Cidade de Abu Simbel – case a 03 horas e media 

de distancia –. Chegada e traslado para facer a visita dos templos de Abu Simbel. Conxunto 

composto de dous templos hipoxeos esculpidos na ladeira da montaña no século XIII a.C, durante 

a XIX Dinastía reinado do Faraón Ramsés II, quen os mandou construír para intimidar aos seus 

veciños nubios e para conmemorar a vitoria na batalla de Kadesh. Serven como monumento 

duradeiro ao rei Ramsés II. Traslado de regreso cara á cidade de Asuán.  Chegada e traslado ao 

barco. Xantar, cea e noite a bordo  

Día 18 NOVEMBRO: ASUÁN / CAIRO (A+X+C) 

Almorzo e desembarque. Pola mañá saída para visitar o Templo de Filae, A Alta Presa e un paseo 

nunha Faluca polo Río Nilo (típicos veleiros exipcios) desde onde poderemos admirar e desfrutar 

dunha visita panorámica ao Mausoleo do Agha Khan, á Illa Elefantina e ao Xardín Botánico.  

Almorzo nun restaurante local. Á hora determinada, traslado ao Aeroporto de Asuán e voo 

doméstico de volta ao Cairo. Chegada ao Cairo. Traslado ao hotel. Cea e aloxamento.   

VOO PREVISTO   ASUÁN - CAIRO 20.40-22.05  

Día 19 NOVEMBRO: CAIRO / ALEXANDRÍA / CAIRO (A+X+C) 

Almorzo no seu hotel no Cairo. A continuación trasladarémonos a cidade de Alexandría  

(Aproximadamente 03 horas).   

Cidade de Alexandría, que é a segunda cidade máis grande de Exipto, Alexandría, coñecida 

como "A Perla do Mediterráneo", ten unha atmosfera que é máis mediterránea que do Medio 

Oriente. Alexandría foi fundada por Alexandro Magno no 331 a. C., Alexandría converteuse na 

capital do Exipto grecorromano, a súa condición de faro da cultura simbolizada por Pharos, o 

faro lexendario que foi unha das Sete Maravillas do Mundo. O escenario da tormentosa 

relación entre Cleopatra e Marco Antonio, Alexandría foi tamén o centro da aprendizaxe no 

mundo antigo. A partir do século XIX, Alexandría asumiu un novo papel, como foco da 

expansión comercial e marítima de Exipto. Foi inmortalizada por autores como E-M-Forster e 

Cavafis. Xeracións de inmigrantes de Grecia, Italia e o Levante asentáronse aquí e fixeron da 

cidade sinónimo de comercio, cosmopolitismo e cultura bohemia.  

Realizaremos as visitas os lugares de maior atracción en Alexandría : 
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- Columna de Pompeyo: esta enorme columna de granito rosa 

de 25 metros de altura, que os cruzados atribuíron 

erróneamente a Pompeyo, elévase sobre os restos do famoso 

Serapeum, unha acrópole que inclúe un templo dedicado á 

deusa Isis e a biblioteca de Cleopatra.  

- Biblioteca de Alexandría: no lugar, unha das bibliotecas máis grandes e modernas do 

mundo. O obxectivo principal de revivir a Bibliotheca 

Alexandrina é establecer unha biblioteca de investigación 

integral dunha colección e intención únicas. A nova biblioteca 

está deseñada como unha tradución moderna e de vangarda, 

para cruzar as fronteiras e enfrontar os desafíos do século XXI. 

Sen dúbida contribuirá á excelencia na investigación e o 

avance do coñecemento humano.  

- Anfiteatro Romano: Este é o único anfiteatro romano en 

Exipto, descuberto recentemente. As terrazas, dispostas en 

semicírculo arredor da area, están moi ben conservadas.  

- Forte de Qait Bay: este forte mameluco do século XV domina 

a entrada do porto oriental de Alexandría. Está construído 

sobre os cementos do faro de pharos, e incorpora un castelo e unha mesquita dentro dos seus 

muros.  

Xantar nun restaurante de mariscos locais. Viaxe de regreso ao Cairo e traslado ao hotel. Cea e 

aloxamento.                                                                               

Día 20 NOVEMBRO: CAIRO / MADRID / CORUÑA 

Almorzo no hotel e Check-Out. Traslado ata o aeroporto do Cairo , tramites de facturación e 

embarque en voo de Egyptair en dirección a Madrid. Chegada e conexión en voo nacional ata 

Coruña. Chegada ao aeroporto de Alvedro e continuación por estrada ata a cidade.   

FIN DA VIAXE E DOS NOSOS SERVIZOS  

VOO PREVISTO CAIRO - MADRID   09.35 - 13.50  

       MADRID - CORUÑA 19.40 - 21.00  

 MÁIS INFORMACIÓN E PREINSCRICIÓN EN: CIBERVIAXES 

Federico Tapia, 41 (A Coruña) - Telf.: 981 21 66 00 


