
 
 

 
 

 
Extensão a Sharm el Sheikh a partir de Cairo 

4 dias, 3 noites 
Sharm el Sheikh – Egito – África 

 

 
 
Uma extensão rumo a um destino ideal para 
quem gosta de mergulho, e vida marinha. Para se 
encantar ao ver um maravilhoso pôr do sol, em 
alto estilo.  
 
A partir de  
 
USD 304,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
 
Sharm el Sheikh é uma cidade balneário, 
localizada no extremo sul da península do Sinai, 
na província de Janub Sina e, especificamente, 
entre a faixa costeira do Mar Vermelho e o 

Monte Sinai. Conhecida por suas praias de águas 
cristalinas e recifes de corais. Destino repleto de 
resorts maravilhosos e um dos melhores pontos 
de mergulho do mundo!  
 
Destaques 
 
• Biodiversidade marinha tão incrível que é 
considerada uma das melhores regiões para 
mergulho do mundo; 
• O Mar Vermelho foi descrito na Bíblia. nde 
Moisés abriu caminho para o povo Hebreu passar 
do Egito para a Terra Prometida; 
Resorts com infraestrutura completa e serviço 
internacional. 

 

  ROTEIRO 

1° dia - Sharm El Sheikh 
Traslado ao aeroporto para o voo a Sharm Sheikh. Chegada e traslado ao hotel.  

2° dia - Sharm El Sheikh 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
3° dia - Sharm El Sheikh 
Café da manhã no hotel. 



 
 

Dia livre para atividades pessoais. 
 
4° dia - Sharm El Sheikh > Cairo 
Check-out no hotel e traslado ao aeroporto. 

 

  INCLUI 

• 03 noites em hotel em Sharm El Sheikh com regime de meia pensão;  

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

• Seguro 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 não mencionados como inclusos; 

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

• Gorjetas, maleteiros e despesas pessoais; 

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

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

 

VALORES E CONDIÇÕES 
 

  Luxo Especial 

Duplo* 

USD - P 304,00 

*Preços por pessoa 

  

Sharm el-Sheikh - Renaissance Sharm El Sheikh (Standard)  
 

 



 
 

  Luxo Superior 

Duplo* 

USD - P 324,00 

*Preços por pessoa 

  

Sharm el-Sheikh - Sierra Sharm El Sheikh (Standard)  
 

 

  ★★★★★ Luxo 

Duplo* 

USD - P 432,00 

*Preços por pessoa 

  

Sharm el-Sheikh - Melton Beach Hotel (Standard)  

 
 
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. 
Notas importantes: 
Voos Internos Cairo > Sharm el Sheik > Cairo: US$ 308,00 + US$ 22,00 Taxas (por pessoa). 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

  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, ELO) * Não aceitamos outros 
cartões 

 

  INFORMAÇÕES 

Capital: Cairo 
Continente: África 
Fuso horário: 5 horas a mais do horário oficial de Brasília.  
Idioma: Língua árabe 
Religião: Mais de 80% da população é representada por muçulmanos, aderindo ao Islão sunita. Cerca de 9% 
é representada pela Igreja Ortodoxa Copta da Alexandria. 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 quentes 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. 

 


