
Mistérios do Oriente - Hurghada  
                                                                                                                                                                                   3 noites 

 

 

 
 
Localizada na costa do Mar Vermelho, Hurgada é a 
capital da província do Mar Vermelho. Faça uma 
extensão para o litoral do Egito e conheça um dos 
melhores pontos de mergulho do mundo! 
 
A partir de 
USD 446,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
 
Hurgada possui uma paisagem espetacular, clima seco 
durante todo o ano e longos trechos de praias 
naturais. Este cenário junto com suas águas claras e 
calmas durante a maior parte do ano contribui para 
que o destino seja muito procurado para tipos de 

esportes aquáticos. Você também pode visitar 
naufrágios como El Mina ou Rosalie Moller. 
 
Destaques: 
 

 Destino costeiro de águas cristalinas e 50 tons 
de azul; 

 Relaxe em um resort confortável sem se 
preocupar com o tempo; 

 Pela marinha e conheça o estilo de vida do 
litoral egípcio; 

 Local perfeito para os amantes de mergulho 
com águas azul-turquesa que saltam aos 
olhos;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ROTEIRO 

1° dia - Hurghada 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Hurghadae traslado ao hotel selecionado.  
 
O destino: 
O Mar Vermelho é um mar do Oceano Índico que está localizado entre a África e a Ásia (Península Arábica) e suas 
águas banham os seguintes países: Arábia Saudita, Egito, Iêmen, Israel, Jordânia, Sudão, Eritreia e Djibuti. 
 
Sua configuração geográfica surgiu devido ao movimento das placas tectônicas da África e da península Arábica que 
começou a cerca de 30 milhões de anos atrás. Estudiosos acreditam que com o tempo ele se unirá ao oceano. 
 
Principais Características 
Com uma área aproximada de 450 mil km2e comprimento de 1900 km, o Mar Vermelho é considerado um golfo 
(extensa baía) que apresenta grande biodiversidade. 
 
Possui uma profundidade média de 500 metros e máxima de 2500 metros. Suas águas tem uma temperatura média 
de 20°C. 
 
Uma das mais importantes atividades econômicas desenvolvidas no local é o turismo submarino uma vez que abriga 
uma grande variedade de espécies e a região é muito procurada para mergulhos. 
 
Travessia do Mar Vermelho 
 
Na Bíblia, a travessia do Mar Vermelho faz referência ao episódio de abertura do mar para a libertação dos hebreus 
que foi realizado por Moisés, após as dez pragas do Egito. Não se sabe o ponto certo, mas acreditam ser próximo ao 
monte Sinai. 
 
2° dia - Hurghada 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
A região: 
A cidade de Hurghada é um balneário que se estende por 40 km ao longo da costa egípcia do Mar Vermelho. 
É famosa para mergulho e seus belos resorts e hotéis boutiques a beira-mar. 
Apresenta opções de restaurantes, bares e casas noturnas. Na cidade antiga, El Dahar, há cafés tradicionais egípcios 
e souks. 
 
3° dia - Hurghada 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
O que fazer: 
Fazer um passeio de barco pelo mar vermelho é um dos highlights de uma viagem para Hurghada. 
 
O passeio de barco dura o dia todo, tem parada em uma praia semi deserta, mergulhos para snorkeling e almoço a 
bordo. Um dia para compartilhar momentos e celebrar a natureza ao nosso entorno. 
 
A região é famosa também pelos mergulhos certificados, os barcos, horários e os pontos de descida são diferentes, 
mas podemos organizar de acordo com as preferências dos viajantes, inclusive reserva de uma ilha  privada. 
* Consultar valores. 
 
4° dia - Hurghada 
Check-out no hotel e traslado ao aeroporto. 

 



  INCLUI 

 03 noites de hospedagem em HurgHada no hotel selecionado; 

 Traslado privativo desde o Aeroporto Hurghada > Hotel > Aeroporto; 
 
Não inclui: 
 

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

 Aéreo doméstico ou internacional; 

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

 

VALORES & CONDIÇÕES 
 

  Luxo 

Por pessoa 
base single* 

Por pessoa em apto 
duplo base 2 pagantes* 

Por pessoa em apto 
duplo base 4 pagantes* 

Por pessoa em apto 
duplo base 6 pagantes* 

USD - P 669,00 USD - P 446,00 USD - P 433,00 USD - P 419,00 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 
*Preços por pessoa 

       

Hurghada - Sheraton Soma Bay Resort (Standard room)  

Regime: All Inclusive 
 

 

  Luxo 

Por pessoa 
base single* 

Por pessoa em apto 
duplo base 2 pagantes* 

Por pessoa em apto 
duplo base 4 pagantes* 

Por pessoa em apto 
duplo base 6 pagantes* 

USD - P 805,00 USD - P 514,00 USD - P 500,00 USD - P 486,00 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 
*Preços por pessoa 

       

Hurghada - Steigenberger Pure Lifestyle Adults Only (Suíte)  

Regime: All Inclusive 
 

 

  Luxo 



Por pessoa 
base single* 

Por pessoa em apto 
duplo base 2 pagantes* 

Por pessoa em apto 
duplo base 4 pagantes* 

Por pessoa em apto 
duplo base 6 pagantes* 

USD - 
P 1.563,00 

USD - P 782,00 USD - P 768,00 
USD - P 754,00 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 
*Preços por pessoa 

       

Hurghada - The Oberoi Sahl Hasheesh (Deluxe suite)  

Regime: Café da manhã 

 

CONDIÇÕES: 

Validade: 30/04/2022;  

Check-in: 15h 

Check-out:11h 

Políticas de cancelamento/pré-pagamento:  

Alterações/cancelamento: Podem ser solicitados até 60 dias antes de saída do tour. 

As saídas de final de ano podem sofrer alterações nas regras; 

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: 

 

Trecho Aéreo Cairo Hurghada ou v.v a partir de US$ 175,00. 

 

Para entrar no país é necessário fazer um teste de PCR para COVID 19. Os passageiros deverão portar 

um certificado emitido em inglês ou árabe por um laboratório autorizado com resultado negativo no teste de 

PCR para COVID 19, realizado em até 72 horas antes da partida de seu voo final para o Egito. O certificado deve 

conter o selo do laboratório ou hospital e incluir as seguintes informações: Data e horário em que a amostra 

foi obtida Detalhes do tipo de amostra obtida para o bastonete. O certificado do teste de PCR para COVID 19 

não deve apresentar alterações ou modificações (por ex., adições ou exclusões). 

Ao final da viagem outro teste deverá ser feito. Este novo teste de PCR tem um custo aproximado de US$ 

120,00 e pode ser feito no próprio hotel. Caso o teste tenha resultado positivo para COVID, o mesmo terá que 

fazer a quarentena no mesmo hotel. 

O hotel seguirá um protocolo de COVID, que contará com remédios e atenção médica, este custo deverá ser 

arcado pelo passageiro que seria em torno de USD 150,00 por dia dependendo do hotel escolhido. 
 

 
 

  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. 

 
 


