
VIAXE CULTURAL A EXIPTOVIAXE CULTURAL A EXIPTO

DESTINO: DURACION: DATAS:

PROGRAMA PHILAE 8 días / 7 noites 1-8  de febreiro de 2008

PREPARADOS PARA IR Á TERRA DOS FARAÓNS:  
É recomendable escoller a roupa máis lixeira e transpirable así como zapatos 
cómodos. Convén recordar que nas mesquitas existen regulamentos especiais 
de vestimenta. Polas noites refresca, polo que é conveniente incluír algunha 
peza de abrigo. 

Conviría  levar  un  repelente  de  insectos  e  antibacterianos  para  posibles 
desordes  intestinais.  De  todos  os  xeitos,  seguindo  certas  normas  de 
seguridade, como beber auga embotellada e eludir os xeos, verduras crúas e 
froitas sen pelar, é suficiente. 

A moeda oficial de Exipto é a libra Exipcia, guinay en árabe, que se divide en 
100 piastras e equivale a 0,12 euros. É mellor pagar en libras exipcias, en 
metálico, así como levar solto á man. 

A seguridade é eficiente porque ademais da policía, Exipto conta cun eficiente 
servizo de Policía turística (leva un brazalete e emblema negros, no inverno) 
para auxiliar e informar aos visitantes. Trátase dun persoal moi amable que en 
ocasións fala inglés e ata español. Para contactar con eles pode marcar o 112 
ou o 122. Exipto é un país pouco violento e conta cun índice moi baixo de 
delincuencia nas rúas. 

En Exipto, en xeral, hai unha hora máis que na península. 

Está permitido facer fotografías ao aire libre pero, xeralmente, non se permiten 
en  tumbas  nin  museos.  Antes  de  quitar  unha foto  hai  que  saber  que  hai 
persoas que só se deixan retratar a cambio dalgunhas piastras e que fóra das 
zonas turísticas é conveniente pedir permiso.



ITINERARIO DA VIAXE  

                 

XOVES 31 DE XANEIRO: A ESTRADA - MADRID   

En principio, a saída será ás 22 horas do día 31 dende o instituto. Se fose 
necesario cambiar a hora de saída porque as condicións climáticas dese día 
así o requirisen, avisaríase con antelación. 

VENRES 1 DE FEBREIRO -MADRID - ASWAN--CRUCEIRO POLO NILO:   

Presentación  no  aeroporto  de  Madrid  de  Barajas  ás  09:15  para  iniciar  os 
trámites  de  facturación  e  embarque.  Saída  do  voo  de  Madrid  ás  11:15, 
chegada a ASWAN ás 17:35. Traslado ao barco, cea e noite a bordo 

SABADO 2 DE FEBREIRO.- CRUCEIRO POLO NILO   

Almorzo.  Saída  ás  03:30,  aproximadamente,  en  autobús  a  ABU SIMBEL, 
situado  a  280  km ao  sur  de  Assuán  para  visitar  os  seus  impresionantes 
templos de Ramses II, que contén as catro colosais estatuas do faraón e o da 
súa amada Nefertari. Regreso aproximado ás 14:00, xantar. Pola tarde visita 
da presa alta e a canteira de granito co Obelisco inacabado.



    TEMPLO DE  RAMSÉS II (ABU SIMBEL)

E como empezan as visitas aos templos exipcios, non nos viría mal ver un 
esquema da estrutura xeral dos mesmos. ¡Imos aló! 

O modelo básico estaba constituído por 3 zonas claramente diferenciadas: o 
pilono, a sala hipóstila e as dependencias do deus. 
O pilono 
Representaba a entrada ao templo e era unha parede monumental formada 
por un alto e ancho muro en forma de tronco de pirámide cunha porta central. 
Xeralmente estaban precedidos de obeliscos que aluden á morada do deus. 
O patio 
Era  a  zona  pública.  A  ela  podía  acceder  calquera  persoa  do  pobo  para 
depositar ofrendas. Construíase ao descuberto e decorábase con relevos que 
facían  referencia  ás  fazañas  do  rei  ou  imaxes  de  adoración.  O  patio 
rodeábase de columnas, normalmente en tres dos seus lados (sala hípetra) e 
adoitaba conter  colosos.  Podía haber máis dun patio co seu consecuente 
pilono de acceso. 
A sala hipóstila 
Significa sala baixo columnas. É a sala cuberta e sostida por columnas dos 
templos exipcios á que ten acceso a aristocracia. Está situada a continuación 
da hipetra e previa ao sancta sanctorum (dependencias do deus). 
Dependencias do deus: 
Sala  da  barca  (naves)  sacra,  dependencia  na  que  se  situaba  a  barca 
empregada nas procesións, cando a imaxe do deus saía do templo nela. 
O santuario, unha pequena estancia coa imaxe do deus. Era a sala principal 
do templo, aínda que posiblemente a menos vistosa. 
O  tabernáculo  realizado  en  pedra,  granito  ou  madeira  era  a  parte  máis 
importante  do  templo  e  a  esta  zona  só  o  faraón  e  os  sacerdotes,  como 
representantes seus, tiñan acceso. 



DOMINGO 3 DE FEBREIRO. CRUCEIRO POLO NILO. 

Tras o Almorzo, saída cara a  KOM OMBO.  Visita do seu  templo, situado 
nunha  plataforma  rochosa  nun  meandro  do  Nilo  dedicado  ao  deus  dos 
Crocodilos Sobek, cos seus textos gravados. Posteriormente seguiremos o 
Nilo entre belos e exóticas paisaxes cara a  EDFÚ. Visita do  templo mellor 
conservado de Exipto, dedicado ao  deus Horus cuxa construción iniciouse 
no 237 a. C. Réxime de pensión completa e noite a bordo.

      
 TEMPLO DE SOBEK (KOM OMBO)              TEMPLO DE HORUS (EDFÚ) TEMPLO DE SOBEK (KOM OMBO)              TEMPLO DE HORUS (EDFÚ)



LUNS 4 DE FEBREIRO: CRUCEIRO POLO NILO - O Cairo. 

Visita ao templo de Luxor, descuberto en 1883 dedicado ao deus Amon-Ra 
onde destaca a Avenida das Esfinxes, o Obelisco con máis de 25 metros 
de altura e as estatuas de Ramses II e a Nave.

  
TEMPLO DE LUXOR; AVENIDA DAS ESFINXES, OTEMPLO DE LUXOR; AVENIDA DAS ESFINXES, O
 OBELISCO E AS ESATUAS DE RAMSÉS II. OBELISCO E AS ESATUAS DE RAMSÉS II.

Templo  de  Karnak.,  impresionante  templo  onde  se  descubriron  máis  de 
18.000 estatuas que che darán unha imaxe da súa grandeza, onde destaca a 
sala hipóstila coas súas 134 columnas. 

Coñeceremos  as  fabulosas  estatuas  dos  Colosos  de  Mennon,  cos  seus 
máis  de15 metros  de altura,  na  beira  oeste  do Nilo,  o  Templo da  raíña 
Hathsepsut, cunha arquitectura impresionante da XVIII dinastía e o Val dos 
Reis.  Traslado  ao aeroporto  para  saír  no voo cara  ao Cairo.  Chegada e 
traslado ao hotel. Réxime en Pensión Completa.

  COLOSOS DE MENNON



MARTES 5 DE FEBREIRO. O CAIRO 

Almorzo no hotel. Incluímos a visita ás mundialmente famosas pirámides de 
Gizeh,  formadas  polas  pirámides  de  Kefrén,  Keops  e  Micerinos.  Aos 
seus pés repousa a esfinxe con cabeza de faraón e corpo de león. É o único 
vestixio das Sete Marabillas

       
         PIRÁMIDES DE GIZA                              A ESFINXE

MÉRCORES 6 FEBREIRO - O CAIRO

  VISTA DO CAIRO DESDE A TORRE DO CAIRO.

Recollida ás 08:00. Visita ao Barrio Copto. O termo "copto" foi adoptado por 
os árabes para referirse á minoritaria comunidade de exipcios cristiáns. Neste 
barrio atópase a  Sinagoga de Ben Ezra (é venerada pola tradición hebrea 
como o  lugar  no  que  Moisés  foi  recollido  das  augas  do  río  pola  filla  do 
faraón), a  igrexa de San Serxio (onde a tradición conta que se refuxiou a 
sacra familia na súa fuxida a Exipto); a igrexa flotante, innumerables igrexas, 
pero o que resulta verdadeiramente importante é camiñar polos seus incribles 
calexóns.



    IGRESA COLGANTE                                     IGRESA DE SAN SERXIO

Visita á cidadela de Saladino . Saladino é unha das figuras máis importantes 
da  historia  do  Mundo  Islámico.  Construíu  sobre  un  outeiro  da  cidade  do 
Cairo, unha cidadela fortificada que co tempo converteríase nun conxunto de 
mesquitas e palacios. Destaca a Mesquita de Alabastro.

    MESQUITA DE ALABASTRO

Visita ao museo Exipcio custodia a maior colección de obxectos da época 
faraónica do antigo Exipto;  posúe máis  de 120.000 obxectos  clasificados, 
como a máscara faraónica de Tutankamon, entre outras pezas únicas. 



XOVES 7 FEBREIRO O CAIRO 

Pola mañá, visitaremos o bazar do Khan o Khalili onde poderemos pasear 
polo seu zoco e apreciar o ambiente e aroma orientais.

          BAZAR DE KHAN EL KHALILI

É posible capturar todo o seu encanto e o seu sabor camiñando polos seusÉ posible capturar todo o seu encanto e o seu sabor camiñando polos seus  
pequenos calexóns. Comprar é unha actividade case compulsiva en Khan o-pequenos calexóns. Comprar é unha actividade case compulsiva en Khan o-
Khalili, e regatear é imprescindible. Ofrece sempre menos da metade do queKhalili, e regatear é imprescindible. Ofrece sempre menos da metade do que  
che pidan os vendedores. che pidan os vendedores. 
O máis popular  entre os visitantes é o  O máis popular  entre os visitantes é o  café de Fishawicafé de Fishawi,  que pode estar,  que pode estar  
seguro estará aberto cando pasemos por alí, xa que estivo aberto de formaseguro estará aberto cando pasemos por alí, xa que estivo aberto de forma  
continua dá día e noite por máis de 200 anos. O seu interior é acolledor, uncontinua dá día e noite por máis de 200 anos. O seu interior é acolledor, un  
pouco  claustrofóbico  pero  con  espellos  por  todos  lados.  Os  lectores  depouco  claustrofóbico  pero  con  espellos  por  todos  lados.  Os  lectores  de  
Naguib MahfouzNaguib Mahfouz (premio Nobel de literatura 1988), poden visitar en Khan o- (premio Nobel de literatura 1988), poden visitar en Khan o-
Khalili o sitio da Khalili o sitio da rúa Midaqrúa Midaq onde está ambientada a novela “O calexón dos onde está ambientada a novela “O calexón dos  
milagres”. milagres”. 

Pola  tarde  realizaremos  a  excursión  ao  Pola  tarde  realizaremos  a  excursión  ao  espectáculo  de  Luz  e  sonespectáculo  de  Luz  e  son nas nas  
pirámides, a partir das 18:00 con duración de 90 minutos aproximadamente.pirámides, a partir das 18:00 con duración de 90 minutos aproximadamente.  
Cegador espectáculo co cal poderemos observar a Esfinxe e as Pirámides deCegador espectáculo co cal poderemos observar a Esfinxe e as Pirámides de  
Giza en espectaculares formas e envolvidas en belas cores e sons. RéximeGiza en espectaculares formas e envolvidas en belas cores e sons. Réxime  
en Pensión Completa. en Pensión Completa. 



VENRES 8 DE FEBREIRO: O CAIRO VENRES 8 DE FEBREIRO: O CAIRO 

Almorzo.  Á  hora  indicada  pasará  o  correspondente  polo  hotel  paraAlmorzo.  Á  hora  indicada  pasará  o  correspondente  polo  hotel  para  
recollernos e facer o traslado ao aeroporto internacional do Cairo para saír enrecollernos e facer o traslado ao aeroporto internacional do Cairo para saír en  
voo especial a Madrid. Horario previsto do voo con saída do Cairo ás 20:30 evoo especial a Madrid. Horario previsto do voo con saída do Cairo ás 20:30 e  
chegada a Madrid ás 00:15. chegada a Madrid ás 00:15. 

SÁBADO 9 DE FEBREIRO. CHEGADA A SANTIAGO DE COMPOSTELA. SÁBADO 9 DE FEBREIRO. CHEGADA A SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

Chegada ao Aeroporto de Lavacolla sobre as 7,15 horas. 

Fin da viaxe.
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