
 
 

 

 
Egito Clássico 

8 dias, 7 noites 
Cairo – Rio Nilo – Egito – África  

 

 

 
Um país que atravessou séculos revivendo sua 
magnífica civilização. Vários templos foram 
erguidos em volta do Rio Nilo, o símbolo da 
fertilidade. Visitar o Egito nada mais é que uma 
dádiva dos deuses! 
 
A partir de  
USD 888,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
Tudo foi planejado e todos os povos que passaram 
construíram formas de comportamento.  
O Egito é bíblico. É dito na Bíblia que os hebreus 
estavam cercados entre o exército egípcio e o mar 
Vermelho, mas Moisés, após orar a Deus, ergueu 
o seu cajado diante do imenso mar, que se abriu 
em dois, possibilitando a passagem para os 
hebreus. Nos dias atuais, você pode se refrescar 
no mar Vermelho e curtir os resorts, que são um 
refúgio para o descanso. 
Embora o homem possa usar todo o seu 
conhecimento, não é possível transmitir a 

sensação de conhecer as Pirâmides de Gizé: 
milhões de blocos de pedras e milhares de teorias 
perfazem o mistério da sua arquitetura. 
Um roteiro clássico que contempla a capital Cairo 
e um cruzeiro pelo Rio Nilo e os principais templos 
egípcios. 
 
 
Destaques: 
• Conheça uma das Sete Maravilhas do Mundo, as 
Pirâmides de Gizé; 
• Veja a mística Esfinge: a Imagem icônica de um 
leão estendido com a cabeça de um falcão ou de 
uma pessoa; 
• Sinta os aromas da culinária árabe; 
• Desfrute do conforto em seu cruzeiro de 03 
noites pelo Rio Nilo; 
• Conheça os belíssimos e enigmáticos Templos de 
Philae, Kom Ombo e Edfu; 
• Visita a Necrópoles de Tebas: Vale dos reis, 
templo da rainha Hatshepsut e Colossos de 
Memnon. 

 

  ROTEIRO 

1° dia – Cairo 
Chegada ao Cairo, assistência de um representante de língua Portuguesa, traslado ao hotel. 



 
 

 
2° dia – Cairo 
Café da manhã. Durante a manhã visita as três Pirâmides e a Esfinge. 
 
A tarde visita ao Museu Egípcio.  
 
Restante do dia livre. 
 
3° dia – Cairo 
Café da manhã.  
Dia livre para atividades pessoais. 
Atividades recomendadas (custo extra). 
Biblioteca de Alexandria: Descubra o extraordinário patrimônio histórico desta cidade fundada por 
Alexandre Magno, onde se misturam as culturas helenística, romana e egípcia. 
 
4° dia - Cairo > Aswan >KomOmbo>Edfu 
Check-out no hotel e traslado ao aeroporto. 
Voo para Aswan. 
Chegada, assistência e traslado para início do cruzeiro. Embarque e visita ao templo de Philae e a 
hidrelétrica de Aswan. 
Almoço e início de navegação a Kom Ombo. Visita ao Templo dedicado aos Deuses Sobek e Horus.  
Navegação a Edfu. 
Jantar a bordo em Edfu. 
 
5° dia - Edfu/Esna/Luxor 
Diária completa a bordo, pela manhã, visita ao templo do Deus Horus em Edfu. 
Navegação a Esna, e depois a Luxor. 
Noite em Luxor. 
 
6° dia – Luxor 
Pensão completa a bordo: 
Pela manhã travessia pela Costa Ocidental do Nilo, visita a Necrópoles de Tebas: Vale dos reis, templo da 
rainha Hatshepsut e aos colossos de Memnon. Tarde livre. 
 
7° dia - Luxor > Cairo 
Café da manhã. Desembarque traslado ao aeroporto de Luxor e volta ao Cairo. 
Chegada, assistência e traslado ao hotel. 
 
8° dia – Cairo 
Check-out no hotel e traslado ao aeroporto.  
 
FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS 
Consulte extensões a Hurghada ou Sharm el Sheik! 

 
 
 
 



 
 

  INCLUI 

• 04 noites de hospedagem na Cidade do Cairo com café da manhã incluso;  

• 03 noites de Cruzeiro com meia pensão inclusa; 

• As visitas mencionadas no itinerário acima, com entradas e guia falando Português; 

• Todos os traslados em ônibus/carros com ar-condicionado; 

• Seguro Viagem GtaEuromax. 
 
NÃO INCLUI 

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

• 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, gorjetas; 

• Aéreos internacionais de chegada / saída; 

• Aéreos não mencionados como inclusos; 

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

• Vistos; 

• Gorjetas, maleteiros e despesas pessoais; 

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

• Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”. 

Suplemento aéreo: 
Voos internos Cairo > Aswan // Luxor > Cairo: US$ 340,00 + US$ 22,00 taxas (valor por pessoa)  

 

VALORES E CONDIÇÕES 
 

  Luxo 

Duplo* 

USD - P 888,00 

*Preços por 
pessoa 

  

Cairo - Le Meridien Pyramids, Ramses Hilton ou Steigenberger Pyramids (Standard)  

Cruzeiro - Cruzeiro 03 noites M/S Radamis I M/S Radamis II M/S Radamis III M/S Solaris II M/S 

Nile Dolphin M/S Princess Sarah M/S Princess Sarah II M/S La Sarah M/S A Sara (Cabine Interna)   

  



 
 
 

  Luxo Superior 

Duplo* 

USD - P 1.000,00 

*Preços por 
pessoa 

  

Cairo - Conrad Cairo ou Semiramis Int. (Standard) – 

Cruzeiro - Cruzeiro M/S Concierto M/S Alyssa M/S Tu Ya M/S Blue Shadow (Cabine Interna) 
 

 

  Luxo Especial 

Duplo* 

USD - P 1.324,00 

*Preços por 
pessoa 

  

Cairo - Kempinski Nile Hotel, FAIRMONT NILE CITY, Sofitel El Gazirah ou Marriott Mena (Standard)  

Cruzeiro - Cruzeiro M/S Nile Premium M/S Moon Dance M/S Tulip (Cabine Interna)   
 

 

  Gran Luxo 

Duplo* 

USD - P 1.616,00 

*Preços por 
pessoa 

  

Cairo - Four Seasons First Residence ou Marriott Mena House (Standard)   

Cruzeiro - Cruzeiro - May Fair May Flower Esplanade ACAMAR (Cabine Interna)  
 

 



 
 

  Elite 

Duplo* 

USD - P 2.175,00 

*Preços por 
pessoa 

 

Cairo - The Nile Ritz Carlton (Standard)  

Cruzeiro - Cruzeiro SONESTA ST. GEORGE (Cabine Interna)  

 

*Preços por pessoa. Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da 

confirmação da reserva. São, portanto, sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 

CONDIÇÕES: 

Validade: até 31/10/2020 - Durante períodos de congressos internacionais, eventos e datas 
comemorativas, os valores estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte-nos para caso de 
suplemento; 
Seguro: válido para pessoas com até 64 anos de idade, acima dessa faixa etária as condições devem 
ser consultadas. 
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Consulte-nos para maiores informações. 

 

 

 

  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 6 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX, CIELO) * Não aceitamos outros 
cartões 

 

  INFORMAÇÕES 

Capital: Cairo 
Continente: África 
Fuso horário: 5 horas a mais do horário oficial de Brasília.  
Idioma: Língua árabe 
Religião: A religião politeísta, os deuses, crenças, mitos, vida após a morte, cerimônias, rituais e oferendas. 
A religião no Egito Antigo era marcada por várias crenças, mitos e simbolismos. A prática religiosa era muito 
valorizada na sociedade egípcia, sendo que os rituais e cerimônias ocorriam em diversas cidades. 



 
 

Moeda: Libra egípcia 
Código internacional: +20 
Tipo de Voltagem: 220V / Tipo de Tomada C (dois furos cilíndricos - mesmo estilo que na Europa) 

 
Visto: Brasileiro necessita de visto para viagens à turismo por até 30 dias. Retirado na chegada ao 
aeroporto, antes da imigração, a partir de 25,00 USD. 
Passaporte: Deve ter validade superior a 6 meses e é necessária uma página em branco para carimbo de 
entrada. 
Vacina: Obrigatória a apresentação do Certificado Internacional de Vacina contra Febre Amarela, que 
deverá ser tomada com no mínimo 10 dias de antecedência à data de embarque.Acesso o site da ANVISA 
para maiores detalhes. 
Clima: Na maioria das vezes, o clima do Egito é muito agradável e quente. Em todo o Egito, os dias são 
comumente quente e as noites são frias. O Egito tem apenas duas estações: Um inverno ameno de 
novembro a abril, e um verão quente de maio a outubro. As únicas diferenças entre as estações são 
variações de temperaturas diurnas e mudanças nos ventos. As temperaturas variam amplamente no 
interior das áreas desérticas, especialmente no verão, quando podem variar de 7° C durante a noite a 43° 
C durante o dia. 
O que levar: Por ser um país de influência árabe, é ideal para mulheres levarem vestidos, saias e calças 
leves e longas para cobrirem as pernas e lenços para cobrir os ombros. Existem várias lojinhas para 
comprarem pashminas e lenços, portanto leve poucas na mala porque você acaba comprando algumas. 
Vestidos e shorts acima do joelho é usado apenas nas áreas de piscinas do hotel. Os passeios envolvem 
algumas caminhadas em ruas irregulares, neste caso é recomendado levar sapatos confortáveis e não 
sendo necessário levarem saltos. 
Código de vestimenta: Indicamos que mulheres não usem decotes nem regatas e ter sempre uma 
pashmina (xales, lenços) em mãos, caso precise se cobrir para entrar em algum lugar. Aos homens, evitar 
uso de bermudas, exceto em áreas de lazer.  
Não se esqueça de levar um guarda-sol, para proteger-se do sol, assim como óculos escuros e um bom 
protetor solar. Nos cruzeiros normalmente não é obrigatório uso de paletó e gravata para os homens, mas 
é obrigatório se desejam entrar em algum restaurante dos hotéis de luxo no Cairo, assim como para 
mulheres roupas mais adequadas. 

 

 


