
Carnaval 2021 no Egito 7Dias 

 

 

 
 
 

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 999,00 + taxas por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
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 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 - 14/02/2021 - Cairo 
Chegada ao Aeroporto Internacional do Cairo e assistência no processo de imigração. Traslado ao hotel e 
assistência para check-in. 
 
2° dia - 15/02/2021 - Cairo 
Café da manhã buffet no hotel no Cairo. 
Saída para visita guiada para visitar uma das Sete Maravilhas as grandes Pirâmides de Gizé; (Quéops, Chephren e 
Mycerinus) que foram consideradas pelos gregos como uma das Sete Maravilhas do Mundo. Uma única pirâmide 
foi construída com 2.300.000 blocos, cada um pesando em média duas toneladas e meia. Diante de tamanha 
imensidão, não se pode deixar de sentir a admiração e o espanto que tantos escritores e artistas procuraram 
transmitir ao longo dos séculos. A Pirâmide de Quéops é a mais interessante, porque suas câmaras mortuárias 
internas são abertas à inspeção do público. Não muito longe das pirâmides está a Grande Esfinge de Gizé, que 
data da época de Quéfren (2620 aC). Construída em calcário natural amarelado e medindo 20 metros de altura e 
60 metros de comprimento, esta estátua inesquecível combina a cabeça de um Faraó com o corpo de um leão. 
Uma rápida visita ao instituto papiro ou a uma perfumaria pode ser agendada após a visita. Parada para almoço ( 
não incluso). 
Restante do dia livre. 
 
3° dia - 16/02/2021 - Cairo 
Café da manhã no hotel. Saída para tour ao Museu Egípcio para um passeio inesquecível; 
Museu Egípcio; foi estabelecido pelo governo egípcio em 1835. O edifício do museu atual foi construído em 1900, 
no novo estilo clássico, pelo arquiteto francês Marcel Dourgnon. O museu exibe coleções com mais de 120.000 
objetos desde a era pré-histórica ao período greco-romano. Possui 107 salões, e o andar térreo abriga estátuas 
enormes. O andar superior abriga pequenas estátuas, joias, tesouros de Tutancâmon e múmias. O museu 
também é composto por uma seção de fotografia e uma grande biblioteca. Parada para almoço (não incluso). 
Saída para a Cidadela para visitar a Cidadela com a mesquita Mohamed Ali, uma das atrações turísticas mais 
populares do Cairo. A Cidadela abriga vários museus, mesquitas antigas e outros locais, localizados em um 
esporão de calcário que foi separado de suas colinas de origem Moqattam por uma pedreira. A Cidadela é um 
dos maiores monumentos do mundo para a guerra medieval, bem como um marco altamente visível no 
horizonte leste do Cairo. Particularmente quando vista de trás (do norte), a Cidadela revela um caráter muito 
medieval. A área onde a Cidadela agora está localizada começou sua vida não como uma grande base militar 
de operações, mas como a "Cúpula do Vento", pavilhão criado em 810 por Hatim Ibn Hartama, então governador. 
Na verdade, esta área era bem conhecida por sua brisa fresca. Esses primeiros governadores, não percebendo 
sua importância estratégica, simplesmente usaram o pavilhão para ver o Cairo. Entre 1176 e 1183, Salah ad-Din 
(Saladino para os ocidentais 1171-1193 DC), um governante abássida, fortificou a área para protegê-la contra os 
ataques dos cruzados e, desde então, nunca ficou sem uma guarnição militar. Originalmente, serviu como 
fortaleza e cidade real. Após a visita à cidadela, uma curta viagem o levará aos bazares Khan El Khalili; que é um 
dos mais famosos do mundo com seus incríveis becos estreitos.  

O visitante pode descobrir pequenos restaurantes e cafés corriqueiros onde egípcios e não egípcios vêm para 
fumar narguilé e desfrutar de algumas das bebidas tradicionais egípcias nos cafés espalhados pela área (alguns 
anos atrás, o próprio Naguib Mahfouz costumava sentar-se sob o espelhos enormes, envelhecidos e descoloridos 
do café). Os Bazares sempre fazem parte da maioria dos programas já que os visitantes acham uma grande 
diversão a experiência de barganhar para comprar alguns souvenirs. O bazar é domínio de lojistas e turistas. 
Joalheiros, artigos em cobre, caixas de parquete, pedras semipreciosas, tapetes, pratos de vidro soprado e outros 



souvenirs. Retorno ao hotel e pernoite no hotel no Cairo 
 
4° dia - 17/02/2021 - Cairo > Aswan > Cruzeiro pelo Nilo 
Café da manhã no hotel e check-out. 
Saída para traslado ao aeroporto do Cairo para embarque com destino Aswan ( não incluso). 
Chegada e assistência ao aeroporto Aswan, seguida de traslado ao porto para embarque no Cruzeiro do Nilo. 
11:00 Check-in 
12:30 Almoço a bordo 
13:30 Visite a Represa Alta e o Templo de Philae 
19:30 Jantar a bordo. Pernoite em Aswan. 
 
5° dia - 18/02/2021 - Kom Ombo > Edfu 
07:00 Café da manhã a bordo (Tour opcional para Abu Simbel) 
12:30 Almoço a bordo 
13:00 Navegação para Kom Ombo 
17:00 Visita ao Templo compartilhado por dois deuses Sobek e Haeroris em Kom Ombo 
18:30 Navegação para Edfu. 
19:30 Jantar a bordo. Pernoite em Edfu. 
 
Opcional: 
Tour Abu Simbel por via aérea US$ 425,00 por pessoa 
 
Tour Abu Simbel de ônibus US$ 180,00 por pessoa 
 
 
6° dia - 19/02/2021 - Luxor > West bank 
06:00 Chá e café Antes da visita ao templo de Edfu. 
06:30 Visita ao Templo de Horus em Edfu. 
08:00 Café da manhã a bordo. 
08:30 Partida para Luxor via Esna 
13:00 Almoço a bordo. 
16:00 Chegada a Luxor 
16:00 Visita ao East Bank - Templos de Karnak e Luxor. 
20:00 Jantar a bordo. Pernoite em Luxor 
 
7° dia - 20/02/2021 - Luxor > Cairo 
07:00 Café da manhã a bordo 
08:00 Check-out após o café da manhã 
08:00 Cisjordânia - Vale dos Reis, Templo da Rainha Hatshepsut e Colossos Memnon. 
Traslado e assistência ao aeroporto de Luxor para embarque com destino Cairo ( não incluso). 
  

 
 

  INCLUI 
 

Assistência nos aeroportos do Cairo, Luxor e Aswan; 
Traslado de / para aeroportos em veículos com ar condicionado; 
Visita guiada privada de dia inteiro às Pirâmides, Esfinge, Memphis e Sakkara com taxas de entrada; 
Visita guiada privada de dia inteiro ao Museu Egípcio, Cidadela e bazar Khan EL Khalili com taxas de entrada; 
03 noites de hospedagem no Cairo com café da manhã; 
03 noites a bordo do cruzeiro 5 * no Nilo com pensão completa (apenas com comida e sem bebidas); 



Guia falando inglês, espanhol ou português durante os passeios; 
Kit Just Tur 
 
Tarifa não inclui: 
Taxa IRRF 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”. 

 
 
 
 
 
 
 

VALORES & CONDIÇÕES 
 

  ★★★★ 

Single* Duplo* 

USD 1.884,00 USD 1.000,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Cairo - Barceló Pyramids hotel www.barcelo.com or similar 4* (Standard) 14/02/2021 até 17/02/2021 
 
Cruzeiro- 05* Nile Cruise like Princess Sara I or II or similar 17/02/2021 até 20/02/2021 

 

 

  ★★★★★ 

Single* Duplo* 

USD - P 1.988,00 USD - P 1.021,00 



*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Cairo - Ramses Hilton hotel ou similar (Standard) - 14/02/2021 até 17/02/2021 
 
Cruzeiro - 05* Nile Cruise like Princess Sara I or II or similar  17/02/2021 até 20/02/2021 
 
CONDIÇÕES:  
Validade: 20/02/2021. 
Criança: Consultar 
Check-in: 15h 
Check-out: 12h  
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Tarifa pré-paga e não reembolsável. Remarcações com até 72 
horas de antecedência.  
 
Notas importantes:  
Pacote exclusivo para saída de Carnaval. 

 

 
 

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

 
 

  INFORMAÇÕES 
 

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. 

 


