
 

Mistérios do Oriente – Egito Clássico: Cairo e Nilo com Cruzeiro 

9 dias / 8 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 magnifíco. 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 1.999,00 por pessoa em base dupla 
 
 

Destaques: 
 

 Kit Mistérios do Oriente; 
 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 em Cairo 

Chegada ao Aeroporto Internacional do Cairo com assistência do seu representante para o 

processo de imigração. Visto do Egito não incluído (opcional). 

Traslado privativo do aeroporto até o hotel. Assistência no check-in no hotel. 

Acomodação por 02 noites. 

 

2° dia - Cairo (Passeio de dia inteiro incluindo as Pirâmides de Gizé, Memphis e Sakkara) 

Café da manhã incluso. 

 

Café da manhã no hotel. Saída para passeio de dia inteiro às grandes pirâmides de Gizé 

(Kéops, Kephren e Mykerinos), consideradas pelos gregos como uma das Sete Maravilhas do 

Mundo Antigo. Possibilidade de entrar na Pirâmide de Keops (opcional, não inclui o ingresso). 

Ao lado das Pirâmides está a Grande Esfinge de Gizé, que data da época de Kephren (2620 

a.C.). Visita da famosa estatua com corpo de leão e rosto de homem. 

Após a visita, é possível organizar uma visita rápida ao Instituto de Papiro ou a uma perfumaria 

(opcional e mediante solicitação). 

Em seguida, visita a Memphis e a Sakkara. 

Sakkara fica a 27 km de distância do Cairo. O destaque desta local é a pirâmide de degraus. 

construída para o Faraó Zoser. 

Em seguida, visita de Memphis que foi a sede do poder do Império Antigo (2686-2181 a.C.), lar 

dos faraós que ergueram as pirâmides. 

Retorno ao hotel no Cairo. 

 

3° dia – Cairo e Luxor 

Café da manhã, almoço e jantar inclusos (sem bebida). 

 

Café da manhã no hotel e check-out. Traslado até o aeroporto doméstico do Cairo para seu 

voo com destino a Luxor. 

Desembarque no aeroporto de Luxor, assistência do seu representante e traslado até o 

cruzeiro no Rio Nilo. 

 

12:30 - Almoço a bordo 

15:00 - Visita à margem leste (Templos de Karnak e Luxor) 

20:00 - Jantar a bordo 

 

4° dia - Luxor, Esna e Edfu 

Café da manhã, almoço e jantar inclusos (sem bebida). 



 

06:00 - Café da manhã a bordo 

07:00 - Visita ao Vale dos Reis e ao Templo da Rainha Hatshepsut. 

13:00 - Almoço a bordo 

13:00 - Viagem até Edfu via Esna 

20:00 - Jantar a bordo. 

 

5° dia - Edfu, Kom Ombo e Aswan 

Café da manhã, almoço e jantar inclusos (sem bebida). 

 

07:00 - Café da manhã a bordo 

08:00 - Visita ao Templo de Horus em Edfu 

10:00 - Viagem até Kom Ombo 

12:30 - Almoço a bordo 

15:30 - Visita ao Templo de Kom Ombo (Sobek & Haeroris) 

17:00 - Viagem até Aswan 

19:30 - Jantar a bordo 

 

6° dia - Aswan 

Café da manhã, almoço e jantar inclusos (sem bebida). 

 

07:00 - Café da manhã a bordo 

08:00 - Visita à Represa Alta e ao Templo de Philae 

12:30 - Almoço a bordo 

15:00 - Passeio em um tradicional barco Felucca em volta da Kitchener Island 

19:30 - Jantar a bordo 

 

7° dia - Aswan e Cairo 

Café da manhã incluso. 

 

Após o café da manhã a bordo, check-out e traslado ao aeroporto de Aswan para o voo 

com destino ao Cairo.  

Chegada no Cairo, recepção pelo seu representante e traslado ao hotel. Resto do dia livre.  

 

Opcional: Abu Simbel (consulte valores para passeio via Terrestre ou Aérea). 

 



8° dia – Cairo (Passeio de dia inteiro incluindo Egyptian Museum, New Museum of Egytian 

Civilization, Citadela e Bazaar Khan El Khalili) 

Café da manhã incluso. 

 

Café da manhã no hotel e visita ao Museu Egípcio. Estabelecido pelo governo egípcio em 

1835, o edifício do museu atual foi construído em 1900, no novo estilo clássico, por um 

arquiteto francês. As coleções do museu exibem agora mais de 120 mil objetos desde a era 

pré-histórica até o período greco-romano. Possui 107 salas e a mais famosa delas é sem 

dúvida a sala do tesouro de Tutankamon. 

Depois, visita ao Museu Nacional da Civilização Egípcia, onde poderemos ver 20 múmias 

reais: 18 faraós e 2 rainhas. Museu imperdível! 

Depois, traslado até a Cidadela e a Mesquita Mohamed Ali (Mesquita de Alabastro), e 

seguimos para uma visita ao Bazar Khan El Khalili. 

A Cidadela é uma das atrações turísticas mais populares do Cairo que oferece uma das 

mais bonitas vistas panorâmicas da cidade do Cairo. 

A Mesquita Mohamed Ali (Mesquita de Alabastro) foi projetada pelo arquiteto Yussuf 

Bushnaq, e teve a sua inspiração nas mesquitas de Istambul. A mesquita abriga também a 

Tumba de Mohammad Ali, um dos mais importantes vice-reis do Egito. 

O bazar Khan El Khalili é um dos souks mais famosos e coloridos do mundo. Será também 

possível descobrir restaurantes e cafés típicos onde egípcios vêm fumar narguilé e saborear 

algumas das tradicionais bebidas egípcias. 

Tempo livre para explorar a área e visitar uma das mesquitas. 

Retorno ao hotel. 

 

9° dia – FIM DA VIAGEM 

Café da manhã incluso 

 

Após o café da manhã, traslado ao aeroporto do Cairo com assistência do seu 

representante. 

 

 

  



  INCLUI 

 Kit Mistérios do Oriente (inclui Mochila + bottons, porta-passaporte e necessáire); 

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

exclusiva da empresa) 

 Todos os traslados conforme descritos 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. 

 02 Passeios de dia inteiro no Cairo incluindo: Pirâmides de Gizé, Esfinge, Memphis, Sakkara, 

Museu da Civilização Egípcia, Egyptian Museum, Citadela e Bazaar Khan el Khalili 

 Acomodação por 04 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: 

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, Represa Alta e passeio em um barco tradicional Feluca 

 
 

Tarifa não inclui: 
 

 Visto de entrada no Egito (USD 27 + USD 06 de taxas) 

 Qualquer item de natureza pessoal, como gorjetas, lavanderia, telefonemas, etc. 

 Jantar de Natal e Réveillon, se aplicável. 

 Entrada em qualquer uma das três pirâmides ou qualquer outro opcional. 

 Voos domésticos nos trechos: Cairo / Luxor e Aswan / Cairo (consulte valores). 

 

 

VALORES 
 

  Pacote 01 

Chegada do grupo Tarifas por pessoa 
em USD 

Suplemento 
Single 

08.10.22 
29.10.22 
12.11.22  

2.169,00 1.020,00  

07.10.23 
 2.689,00 1.285,00 



28.10.23 
11.11.23   

2.749,00 1.315,00 

 

Obs.: Preços por pessoa, em dólares (USD). 

Hospedagens 

 CAIRO: Fairmont Nile City, (Categoria do quarto: Fairmont Room) ou hotel similar 

 CRUZEIRO NO RIO NILO: Farah Nile Cruise, (Categoria do quarto: Standard Cabins) ou 
cruzeiro similar  

Período de estadia: até 11/23. 

 

  Pacote 02 

Chegada do grupo Tarifas por pessoa 
em USD 

Suplemento 
Single 

24.12.22  2.645,00 1.320,00  

18.02.23 2.329,00 1.099,00 

01.04.23 2.595,00 1.230,00 

15.04.23 2.329,00 1.099,00 

29.04.23 1.999,00 855,00 

03.06.23 
02.09.23 

1.999,00 885,00 

 

Obs.: Preços por pessoa, em dólares (USD). 

Hospedagens 

 CAIRO: Fairmont Nile City, (Categoria do quarto: Fairmont Room) ou hotel similar 

 CRUZEIRO NO RIO NILO: Farah Nile Cruise, (Categoria do quarto: Standard Cabins) ou 
cruzeiro similar  

 CAIRO: Steigenberger Hotel El Tahrir, (Categoria do quarto: Superior City View 
Room) ou hotel similar 

Período de estadia: até 09/23. 

 
 

  Pacote Natal 2022 & Réveillon 2023 



Chegada do grupo Tarifas por pessoa 
em USD 

Suplemento 
Single 

31.12.22  2.435,00 1.205,00  

 

Obs.: Preços por pessoa, em dólares (USD). 

Hospedagens 

 CAIRO: Conrad Cairo Hotel, (Categoria do quarto: Standard Room) ou hotel similar 

 CRUZEIRO NO RIO NILO: Farah Nile Cruise, (Categoria do quarto: Standard Cabins) ou 
cruzeiro similar  

 CAIRO: Steigenberger Hotel El Tahrir, (Categoria do quarto: Superior City View 
Room) ou hotel similar 

 
 

  Pacote Natal 2022 & Réveillon 2023 

Chegada do grupo Tarifas por pessoa 
em USD 

Suplemento 
Single 

23.12.22  3.275,00 1.695,00  

 

Obs.: Preços por pessoa, em dólares (USD). 

Hospedagens 

 CAIRO: Fairmont Nile City, (Categoria do quarto: Fairmont Room) ou hotel similar 

 CRUZEIRO NO RIO NILO: Farah Nile Cruise, (Categoria do quarto: Standard Cabins) ou 
cruzeiro similar  

 CAIRO: Conrad Cairo Hotel, (Categoria do quarto: Standard Room) ou hotel similar 

 
 
Informações importantes: 

 Saídas garantidas a partir de 02 pax. 
 Grupos de máximo de 14 pax. 

 
Política de cancelamento / Condições de pagamento:  
De acordo com a data de saída do grupo (consulte-nos para mais detalhes). 

 

  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. 

 

 

 

 

 

 


