
Mistérios do Oriente – Egito (Cairo, Aswan e Nilo) 

9 dias / 8 noites 

 

 
 

Desde os primórdios da civilização egípcia, o Nilo 
representou um papel vital no desenvolvimento e 

transformação do país através de diversas eras. O 

majestoso rio, que corta o país de norte a sul, foi a base 

de construção de um dos impérios mais proeminentes 
da história da humanidade. Embarque em uma jornada 

especial pelo Egito na qual você explorará os templos 

e construções de diferentes períodos da história em 
visitas privativas com egiptólogos. Durante nossa 

programação, você experimentará jantares opulentes 

observando as grandezas egípcias em set-ups temáticos 
incluindo o melhor da culinária local. 

 

A partir de 
USD 1.939,00 por pessoa em base dupla 

 

 

Destaques: 
 

 Kit Mistérios do Oriente – Exclusivo 

Campanha; 

 Hospedagem e jantar especial nos jardins de 

um Palácio do século XIX, com vistas 
deslumbrantes para as Pirâmides; 

 Visitas guiadas em português por um 

egiptólogo durante toda a viagem; 

 Conheça uma das Sete Maravilhas do Mundo 

antigo e única ainda existente: as Pirâmides de 

Gizé; 

 Visita a Memphis e Sakkara; 

 Almoço em restaurante local em frente as 

pirâmides; 

 Hospedagem e almoço em um lendário palácio 
Vitoriano do século XIX à beira do Nilo; 

 Show de luzes no Templo de Philaee jantar à 

beira do Nilo; 

 Visita ao majestoso Templo de Abu Simbel 

 Desfrute de um confortável cruzeiro pelo Rio 

Nilo; 

 Conheça os belíssimos e enigmáticos Templos 
de Philae, Kom Ombo, Edfu, Karnak, Luxor, 

Horus em Edfu; 

 Visite a Necrópoles de Tebas: Vale dos reis, 

Templo da Rainha Hatshepsut e Colossos de 

Memnon; 

 Visite a Cidadela de Saladino, passeio ao 
Bairro Copta; 

 Visite ao Museu Nacional da Civilização 

Egípcia, primeiro museu no mundo árabe 

focado nas primeiras civilizações egípcias; 

 Conheça o mais famoso mercado do Egito o 
Mercado de Khan El Kalill; 

 Sinta os aromas da culinária árabe. 

 

  



  DAY BY DAY 

1° dia – Chegada no Cairo 

Chegada no Cairo, assistência e traslado ao hotel. 

 

Bem-vindo ao Cairo, uma cidade vibrante e carregada de história! Tenha um tempo livre após a chegada 

no hotel para se conectar com o destino e preparar-se para uma verdadeira jornada imperial pelo Egito! 

 

Noite especial com um jantar de boas-vindas nos jardins do Mena House, um palácio do século XIX, 

com vistas deslumbrantes das pirâmides. 

 

2° dia –No Cairo 

Café da manhã no hotel e saída para tour Memphis e Sakkara. 

 

Fundada por volta de 3100 a.C., Memphis foi a primeira capital do país desde a unificação até o Primeiro 

Período Intermediário, no ano 2040 a.C. A cidade foi fundada por Menes, o primeiro faraó do Egito. 

Durante seus mais de 3.000 anos de história, Memphis foi um importante centro político e religioso e 

lugar de veneração ao deus Ptah, além de ser a cidade de coroação dos faraós. 

Sakkara foi a necrópole mais importante de Memphis desde a primeira dinastia até a época cristã. Está 

situada ao oeste da antiga capital e ao sul do Cairo. Em Sakkara está a Pirâmide Escalonada de Djoser, 

considerada a primeira pirâmide do mundo e a grande estrutura de pedra mais antiga. 

 

Parada para almoço em frente as pirâmides. 

 

Após o almoço saída para visita as pirâmides de Gizé o monumento mais antigo do mundo que data aos 

2700 anos antes de cristo onde os faraós Quéops, Quefren e Miquerinos fizeram suas pirâmides. Em 

seguida, visita ao mirante das pirâmides e a Esfinge, cabeça de Faraó e corpo de Leão, guardiã das 

Pirâmides. Erguida na época do Egito Antigo e está localizada próximo as Pirâmides do Egito, na margem 

oeste do rio Nilo, nos arredores do Cairo. 

 

3° dia – Ida do Cairo para Aswan 

Café da manhã no hotel, check out e traslado ao aeroporto do Cairo para embarque no voo com destino a 

Aswan. 

Assistência na chegada ao aeroporto e traslado ao hotel.  

 

Almoço no Hotel Sofitel Old Cataract, um palácio do século XIX à beira do Nilo. 

 

À noite,traslado ao templo de Philae para desfrutar do show de luz. Após o show, traslado para Aswan 

para desfrutar do seu jantar em um restaurante local. 

 



4° dia –Aswan e embarque no Cruzeiro no Nilo 

Café da manhã no hotel, check out. 

 

Visita guiada à Barragem Alta.  

A Barragem Alta é um milagre da engenharia construída em 1960 protegendo o Egito das enchentes 

anuais do Nilo, ela contém 18 vezes mais de material do que os utilizados na Grande Pirâmide de Quéops. 

A barragem tem 11.811 pés de comprimento, 3.215 pés de espessura na base e 364 pés de altura. Hoje, 

fornece irrigação e eletricidade para todo o Egito e, juntamente com a antiga represa de Aswan. 

 

Após a visita, traslado ao navio para embarque ao cruzeiro pelo Nilo. 

 

Pela tarde, aproveite seu tour de Felucca pelo Nilo. Retorno ao navio e jantar a bordo. 

 

5° dia –Abu Simbel, Kom Ombo e Edfu 

Às 04h saída para visita guiada a Abu Simbel, uma pequena caixa de café da manhã será entregue. 

Visita ao templo para desfrutar de Abu Simbel, tendo como principal atração o grande templo do sol de 

Ramsés II e o templo da rainha Nefertari. 

 

Ambos os templos foram descobertos em 1813, quando estavam quase totalmente cobertos de areia. 

Então, os templos foram movidos em 1960 com a ajuda do governo egípcio e da UNESCO para evitar a 

subida das águas do Nilo. Ramsés II construiu o Templo de Ramsés principalmente para homenagear a si 

mesmo, pois dentro há um mural retratando sua famosa vitória na batalha de Qadesh, durante a qual seu 

exército derrotou seus inimigos. No norte do Templo de Ramsés, o Templo de Nefertari foi construído por 

Ramsés II para sua esposa favorita, a rainha Nefertari, entre outras 200 esposas e concubinas. 

 

Traslado de retorno para Aswan para continuação ao cruzeiro pelo Nilo. 

 

Navegação até Kom Ombo. 

Visita ao templo de Kom Ombo, que foi construído durante a dinastia Ptolomaica, 180-47 aC.Algumas 

adições a ele foram feitas posteriormente durante o período romano, o edifício é único porque seu design 

"duplo" significava que havia pátios, salões, santuários e quartos duplicados para dois conjuntos de 

deuses, os textos e relevos no templo referem-se a liturgias cúlticas semelhantes às daquela época. 

 

Navegação até Edfu.  

 

6° dia –Edfu e Luxor 

Café da manhã a bordo. 

 

Visita ao templo de Edfu, um dos santuários mais bem preservados do Egito. O templo foi construído no 



Reino Ptolomaico entre 237 e 57 AC. As inscrições nas paredes fornecem informações importantes sobre 

a linguagem, o mito e a religião durante o período helenístico no Egito. O templo está quase intacto e é um 

excelente exemplo de um antigo templo egípcio. O seu significado arqueológico e alto estado de 

preservação a tornaram um centro de turismo no Egito e uma parada frequente para os muitos barcos que 

navegam pelo Nilo. 

Navegação para Luxor via Esna. 

 

Às 13h, almoço a bordo. 

 

Visita aos templos de Karnak e Luxor. A construção do templo de Karnak no complexo começou durante 

o reinado de Senusret I  (por volta de 2000–1700 aC) e continuou no período ptolomaico (305-30 aC), 

embora a maioria dos edifícios existentes datem do Novo Reino, o complexo é um vasto local aberto e 

inclui o Museu ao ar livre de Karnak. 

 

O templo de Luxor na margem leste é um grande complexo de templos na Luxor moderna dedicado a 

Amun, um deus criador frequentemente fundido com o deus-sol Ra em Amun-Ra. Os trabalhos de 

construção do templo começaram durante o reinado de Amenhotep III no dia 14 século AC. Horemheb e 

Tutancâmon acrescentaram colunas, estátuas e frisos, e Akhenaton havia obliterado as cártulas de seu pai 

e instalado um santuário para Aton. No entanto, o único grande esforço de expansão ocorreu sob Ramsés 

II cerca de 100 anos depois que as primeiras pedras foram colocadas . 

 

Jantar a bordo. 

 

7° dia –Ida de Luxor para o Cairo 

Opcional: 

Passeio de balão em Luxor: Saída bem cedo para, se possível, ver o nascer do sol a bordo do Balão, 

sobrevoando o Templo de Hatchepsut e outros monumentos com uma vista espetacular do Rio Nilo. 

 

Café da manhã e desembarque. 

 

Visita ao Vale dos Reis, o templo Hatshepsut e os Colossos de Memnon. 

Vale dos Reis, está situado a mais de 300 metros de calcário e outras rochas sedimentares, é um 

desfiladeiro longo e estreito a oeste do Rio Nilo, no Alto Egito. 

Fazia parte da antiga cidade de Tebas e foi o local de sepultamento de quase todos os reis (faraós) das 

dinastias 18, 19 e 20 (1539–1075 aC), de Tutmés I a Ramsés X. Localizado nas colinas atrás Dayr al-

Baḥrī, as 62 tumbas conhecidas exibem variedade tanto na planta quanto na decoração. Em 1979, a 

UNESCO designou o vale como parte do Patrimônio Mundial da antiga Tebas. 

 

Templo de Hatshepsut é um templo mortuário do Antigo Egito construído para o faraó Hatshepsut da 



Décima Oitava Dinastia, que morreu em 1458 aC, o templo está localizado sob os penhascos de Deir el-

Bahari na margem oeste do Nilo, perto do Vale dos Reis. 

Este templo mortuário é dedicado a Amun e Hatshepsut, é considerado um dos "monumentos 

incomparáveis do antigo Egito. 

 

Os colossos de Memnon são duas estátuas de pedra maciça do Faraó Amenhotep III, que reinou no Egito 

durante a Décima Oitava Dinastia do Egito. Desde 1350 AEC, eles estão na Necrópole de Tebas, 

localizada a oeste do Rio Nilo da moderna cidade de Luxor. 

 

Traslado ao aeroporto de Luxor para embarque em voo com destino ao Cairo. Assistência na chegada e 

traslado ao hotel. 

 

8° dia –No Cairo 

Café da manhã no hotel. Saída para passeio ao Museu Egípcio, Museu Nacional da Civilização, Cidadela 

de Saladino, Bairro Copta e finalizando no famoso Mercado Khan El Kalill. 

 

Museu Egípcio: o mais importante museu do país, um lugar dedicado a conservar a história do Antigo 

Egito. O Museu Egípcio também conhecido como o Museu do Cairo, foi construído em 1901 pela 

empresa italiana Garozzo - Zaffarani a partir do projeto do arquiteto Marcel Dourgnon. 

O Museu do Egito conta com uma coleção importantíssima da antiguidade egípcia e é um dos lugares 

mais impressionantes para quem é fascinado por história. 

 

Museu Nacional da Civilização: O recém-inaugurado Museu Nacional da Civilização Egípcia – MNCE 

abriu suas portas em abril de 2021, para sua mais aguardada exposição. Serão exibidas as múmias de 18 

reis e quatro rainhas do Egito, junto com seus sarcófagos, papiros e outros artefatos. Entre as famosas 

múmias está a de Ramsés II, O Grande. Ramsés II é um dos mais famosos faraós do Egito. Ele reinou 

entre 1279 a.C. e 1213 a.C., tendo tido um dos mais prestigiosos reinados da história egípcia, nos aspetos 

econômico, administrativo, cultural e militar. Teve também um dos mais longos reinados da história 

egípcia, governando a nação por 66 anos durante o Império Novo. 

 

Cidadela de Saladino: A cidadela é um dos principais pontos de interesse do Cairo e em seu interior é 

possível visitar três importantes mesquitas e alguns outros pontos, como o imponente Palácio Gawhara, o 

museu de carruagens ou o museu militar, além de três dos templos mais importantes da cidade: a Mesquita 

do Sultão Hassan, a Mesquita de Ibn Tulun e a Mesquita de Al Rifa’i. 

 

Bairro Copta: O bairro copta do Cairo, a área cristã da capital egípcia, abriga vasto patrimônio histórico e 

monumental. 

 

Khan El Khalili: É o mercado mais famoso do Egito e de todo Oriente Médio. Sua origem data do ano 



1382, quando o sultão mameluco Djaharksel - Jalili decidiu construir um lugar de descanso para os 

comerciantes da região. O lugar escolhido foram as ruínas de um antigo cemitério fatímida. 

 

9° dia –Retorno ao Brasil 

Café da manhã no hotel e saída para o Aeroporto do Cairo para voo internacional. 

 

  INCLUI 

 02 noites de hospedagem no Mena House em Cairo - café da manhã; 

 01 noite de hospedagem no Sofitel Legend Old Cataract - café da manhã; 

 03 noites de cruzeiro pelo Nilo a bordo do Nile Premium 5* ou similar - pensão completa; 

 02 noites de hospedagem no Fairmont Nile City - café da manhã; 

 Assistência na chegada ao aeroporto do Cairo; 

 Visto de entrada para o Egito; 

 Traslados privados em carro com ar-condicionado (Hyundai H1 ou Toyota HIACE); 

 Visitas guiadas privadas de acordo com o itinerário; 

 Jantar no hotel na 01ª noite; 

 Almoço em frente as pirâmides no 2º dia; 

 Almoço no Oldcataract; 

 Tour de Feluca no Nilo; 

 Show de luz e som no templo de Philae; 

 Jantar em restaurante local em Aswan; 

 Tour Abu Simbel em ônibus; 

 Guia falando português durante todo o roteiro; 

 Bilhetes aéreos nos trechos: Cairo >Aswan // Luxor > Cairo em classe econômica; 

 Kit Mistérios do Oriente – Exclusividade Campanha. 
 

 

Tarifa não inclui: 

 

 Taxa IRRF de transferência bancária referente pagamento ao fornecedor estrangeiro (8,58%); 

 As bebidas no Cruzeiro não estão inclusas; 

 Ingressos de entrada no interior das Pirâmides e da sala das múmias no Museu do Egito (Entrada as 

grandes pirâmides US$ 28,00 por pessoa - aproximado ); 

 Entrada para as pirâmides US$ 17,00 por pessoa - aproximado; 

 Gorjetas do guia, gorjetas gerais, no cruzeiro e guia do cruzeiro; 

 Em algumas atrações é necessário pagar uma taxa para poder tirar fotos; 

 Antecipação no horário de chegada (early check-in); 

 Prorrogação no horário de saída (late check-out); 



 Passeios opcionais; 

 Bebidas durante as refeições incluídas e outras refeições não mencionadas; 

 Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 

 Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra; 

 Aéreos não mencionados como inclusos; 

 Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 

 Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 

 Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”. 

 

  



VALORES 
 

  Cairo  | Aswan  |  Nilo 

Período Single Duplo Triplo 

15.06.22 – 30.09.22 2.565,00 1.939,00 1.889,00 

01.10.22 – 30.04.23 3.899,00 2.869,00 2.825,00 

 

Observações.: 

 Valores apresentados por pessoa, com base no número de pessoas pagantes. 

 Valores não são válidos para períodos de festas (Natal, Réveillon, Carnaval e feriados locais). 

 

Hospedagens 

 CAIRO: Mena House Hotel by Marriott (Deluxe) – Café da manhã  

 ASWAN: Sofitel Legend Old Cataract (Premium) – Café da manhã 

 CRUZEIRO NO RIO NILO: Nile Premium Cruise (Cabin) – Pensão Completa 

 CAIRO: Fairmont Nile City (Fairmont Room) – Café da manhã  

 

Período de estadia: até 30/04/2023 

 
Check-in: 15h 

Check-out:11h 

 

Políticas de cancelamento/pré-pagamento:  
Alterações/cancelamento: Cada fornecedor trabalha com suas regras, consulte-nos. 

Uma taxa administrativa de até 20% pode ser cobrada. O pacote terrestre pode ficar com crédito, mas os custos com aéreos 

internos e possíveis despesas extras podem ser cobradas. 
 

Notas importantes: 

 O roteiro pode sofrer alterações de rota x hotéis x serviços sem prévio aviso, assim como os protocolos de viagem 

relacionados ao estado de pandemia; 

 Franquia no aéreo de 01 peça de 20 kilos; 

 Devido ao covid-19, as cabines/quartos base triplo não está permitidos. Famílias podem ser avaliados com 
crianças menores de 12 anos. 

 

IMPORTANTE: A informação detalhada acima está sujeita a mudanças sem aviso prévio. A operadora não se 

responsabiliza caso as informações acima não tenham sido observadas! 

 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

Para pagamento à vista: 
Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 

A emissão somente será efetuada após a liquidação 
  

Para pagamentos com cartão: 
Entrada 25% + saldo em até 05 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX, ELO)* Não aceitamos outros 
cartões 



  

Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação de reservas. São, portanto, 
sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 


