
Mistérios do Oriente – Egito Clássico (Cairo e Nilo) 

8 dias / 7 noites 

 

 
 

A experiência definitiva para se deslumbrar com as 
várias maravilhas do Egito Clássico: as imponentes 

pirâmides, a majestosa esfinge, as cidades antigas, os 

museus repletos de arte, cultura e história, e muito 

mais. As obras grandiosas de templos antigos fazem 
frente ao Rio Nilo, um dos berços da civilização 

humana como conhecemos – e por onde você navegará 

em um cruzeiro luxuoso. Percorra o Nilo, desbrave 
Memphis e Sakkara, e explore o Cairo, nessa grande 

jornada para assimilar o máximo do que um dos países 

mais deslumbrantes do mundo tem a oferecer. 
 

A partir de 
USD 3.505,00 por pessoa em base dupla 

 

 

Destaques: 
 

 Kit Mistérios do Oriente – Exclusivo 

Campanha; 

 Explore o Cairo, a famosa capital do Egito; 

 Desbrave Memphis e Sakkara, antigas sedes 

do poder egípcio; 

 Conheça as imponentes Pirâmides e Esfinge de 
Giza; 

 Visite o Museu Egípcio, casa para dezenas de 

milhares de relíquias antigas; 

 Navegue o icônico Rio Nilo, no conforto de 

um cruzeiro; 

 Passeios nos templos e sítios antigos com guia 

privativo. 
 

 

 

  



  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! 

 

2° dia – No Cairo 

Buffet de café da manhã no hotel e início de uma visita guiada de dia inteiro para visitar uma das Sete 

Maravilhas. As grandes Pirâmides de Gizé; (Quéops, Quéfren e Micerino) foram considerados pelos 

gregos como uma das Sete Maravilhas do Mundo. Uma única pirâmide é construída com 2.300.000 

blocos, cada um pesando em média dois tons e meio.  

 

Diante de tamanha imensidão, não se pode deixar de sentir a admiração e assombro que tantos escritores e 

artistas procuraram transmitir ao longo dos séculos. A Pirâmide de Quéops é mais interessante, porque 

suas câmaras funerárias internas estão abertas para inspeção do público. Não muito longe das Pirâmides 

está a Grande Esfinge de Gizé, que data da época de Quéfren (2620 aC).  

 

Esculpida em calcário natural amarelado e com 65 pés de altura e 187 pés de comprimento, esta estátua 

inesquecível combina a cabeça de um faraó com o corpo de um leão. Uma rápida visita ao instituto do 

papiro ou a uma perfumaria pode ser organizada após a visita.  

 

3° dia – Ida do Cairo para Luxor e embarque no Cruzeiro 

Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto para voo com destino Luxor. Assistência no aeroporto e 

traslado para embarque no Cruzeiro pelo Nilo. 

 

Na chegada, você terá a oportunidade de visitar o Templo de Luxor. O almoço será servido a bordo no 

restaurante principal. 

 

Após o almoço, visite a Cisjordânia de Luxor para explorar o Vale dos Reis. Você também terá a chance 

de visitar pelo menos uma tumba no Vale das Rainhas e o Templo da Rainha Hatshepsut. No caminho de 

volta ao rio Nilo, passaremos pelos famosos Colossos de Memnon. 

 

Esta noite, você será recebido pelo seu gerente do barco enquanto desfruta de canapés preparados na hora 

com vinho egípcio de cortesia e cerveja local, seguido de um menu de jantar gourmet. 

 

4° dia - Templos de Karnak e Khnum 

Após um delicioso café da manhã a bordo, o passeio começará com uma visita ao Templo de Karnak. 

Após a navegação matinal para Esna, desfrute de um almoço a bordo do barco. 



 

Após o almoço, seu egiptólogo o guiará pelo templo greco-romano de Khnum em Esna. O grande salão 

hipostilo lindamente preservado foi construído durante o reinado do imperador romano Cláudio; foi 

escavado do lodo que se acumulou ao longo de séculos de inundações anuais do Nilo e está cerca de nove 

metros abaixo do nível da rua atual. 

 

O chá da tarde será servido a bordo durante o cruzeiro para Edfu. 

À noite, um jantar gourmet será servido a bordo. 

 

5° dia - Templo de Edfu e Kom Ombo 

Desfrute do café da manhã a bordo, seguido de uma visita ao Templo de Edfu. 

 

O almoço será servido a bordo durante o cruzeiro para Kom Ombo. Após o almoço, visite o templo de 

Kom Ombo - dedicado ao deus crocodilo Sobek. O templo fica em uma curva do Nilo onde, nos tempos 

antigos, crocodilos sagrados se aqueciam ao sol na margem do rio.  

 

Retorne ao seu barco de cruzeiro no Nilo, onde o chá da tarde será servido no lounge. Você também terá a 

chance de participar de uma aula de culinária egípcia enquanto o barco navega para Aswan. 

 

O entretenimento desta noite será uma festa à fantasia “Noite Egípcia” para todos os convidados, com a 

chance de se vestir com as tradicionais “galabeyyas” egípcias. O jantar será um generoso buffet de 

especialidades egípcias. 

 

6° dia - Templo de Philae e Aswan 

Um buffet de café da manhã será servido a bordo, após o qual você terá a manhã livre. 

 

Desfrute de um almoço a bordo, seguido de um curto passeio de lancha para visitar o majestoso Templo 

de Philae na Ilha de Agilika. Em seguida, seguimos para as Pedreiras de Granito, que forneciam aos 

antigos egípcios a maior parte da pedra dura usada em pirâmides e templos, e ainda mantém um enorme 

obelisco inacabado. 

 

Você também terá a chance de fazer um passeio em uma feluca (um típico veleiro egípcio) ao redor da 

Ilha Elefantina, do Jardim Botânico de Lord Kitchener e do Mausoléu de Agha Khan (se o tempo permitir, 

coletes salva-vidas serão fornecidos). 

 

O chá da tarde será servido no salão. O jantar de despedida desta noite será um jantar de gala, com 

garçons de luvas brancas servindo cozinha gourmet. Desfrute de um show folclórico e um show dervixe 

após o jantar. 



 

7° dia - Ida de Aswan para o Cairo 

Após o café da manhã, desembarque do cruzeiro e siga para o aeroporto para embarque de volta ao Cairo. 

Na chegada, traslado ao hotel e restante do dia livre. 

 

Sugestão: Tour à Abu Simbel 

Para aqueles que desejam optar por um passeio inesquecível a Abu Simbel, será feito antes do 

desembarque em Aswan. O tour incluirá um voo de retorno do aeroporto de Aswan para o aeroporto de 

Abu Simbel com traslados privados escoltados em ambos os destinos. Um guia privado acompanhará e os 

guiará pelos grandes templos de Ramsés II e sua amada Nefertari. 

 

8° dia – Retorno ao Brasil 

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

 

*Consulte-nos sobre extensão ao Mar Vermelho. 

 

  INCLUI 

 Kit Mistérios do Oriente (inclui 1 necessaire + 1 mochila de cordão e bottons); 

 Recepção e assistência no embarque e desembarque no Cairo, Luxor e Aswan (assistência exclusiva do 

receptivo); 

 Traslados privativos conforme descrito no roteiro (modelo Toyota HIACE ou similar com ar-condicionado) 

com representante de língua portuguesa ou espanhola no Cairo e de língua inglesa nas demais cidades; 

 Acomodação por 03 noites no Cairo com café da manhã; 

 Acomodação por 04 noites em um cruzeiro no Rio Nilo incluindo todas as refeições, bebidas não incluídas 

+ guia privativo durante os passeios em idioma português ou espanhol: 

 02 Passeios privativos no Cairo incluindo: Pirâmides, Esfinge, Memphis, Sakkara, Museu da Civilização 

Egípcia, Museu do Cairo, Citadela e Bazares); 

 Durante a navegação: 

- Templos de Edfu e Kom Ombo; 

- Luxor: Vale dos Reis, Templo de Hatshepsut, Colosso de Memnon, Templos de Karnak e Luxor; 

- Aswan: Templo de Philae, Obelisco Inacabado, Represa Alta e passeio em um barco tradicional Feluca 
 

Tarifa não inclui: 

 

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

 Visto de entrada para o Egito (custo médio de US$ 40,00); 

 Bebidas no cruzeiro; 

 Qualquer item de natureza pessoal como dicas, lavanderia, telefonemas; 

 Jantar de Gala de Natal e Ano Novo se aplicado; 



 Entrada em qualquer uma das três Pirâmides; 

 Passagens aéreas internacionais e nacionais; 

 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 
 

  Marriott Mena House  |  Sanctuary Nilo Cruise 

Período Single Duplo 

01.10.22 – 18.12.22 5.689,00 3.595,00 

19.12.22 – 05.01.23 7.485,00 4.795,00 

06.01.22 – 31.03.23 

16.04.23 – 30.04.23 
5.555,00 3.505,00 

01.04.23 – 15.04.23 8.929,00 5.265,00 

 

Observações.:  

 Valores apresentados por pessoa, base 2 pessoas. 

 Valores nos períodos de Natal e Réveillon não incluem festa, ceia ou qualquer outra comemoração. 

Hospedagens 

 CAIRO: Marriott Mena House (Categoria do quarto: Deluxe Garden View)  

 CRUZEIRO NO RIO NILO: Sanctuary Nilo Cruise (Categoria do quarto: Nilo Deck Cabin)  

 

 

 
Período de estadia: até 23/04/2023 

 

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: 

 Saída dos cruzeiros variam; 



 Franquia no aéreo de 01 peça de 20 kilos. 

 

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. 

 


