
 

 

Mistérios do Oriente - Cairo & Fayoum Oasis  
8 Dias 7 Noites 

 

 

 
 
Egito, terra dos mistérios, superstições e da moderna 
arqueologia, fascina com sua rica história, grandes 
monumentos e o poderoso rio Nilo. A vida às margens 
do rio Nilo era regada pelo ciclo das cheias, que ao 
voltarem ao normal, deixava o solo recoberto com um 
limo, muito fértil. Formado a partir da mistura de 
diversos povos, a população era dividida em vários 
clãs, organizadas em comunidades chamadas monos. 
Em nossos dias exploratórios, você se surpreenderá 
com visitas especiais em locais de acesso exclusivo, 
entre outras experiências únicas. 

 
Desde os primórdios da civilização egípcia, o Nilo 
representou um papel vital no desenvolvimento e 
transformação do país através de diversas eras. O 
majestoso rio, que corta o país de norte a sul, foi a 
base de construção de um dos impérios mais 
proeminentes da história da humanidade.  

A partir de 
US$ 1.474,00 por pessoa base apto duplo 
 

Destaques: 
 

 Conhecer uma das Sete Maravilhas do  
Mundo antigo e única ainda existente: As  
Pirâmides de Gizé ; 

 Visita a Memphis e Sakkara; 

 Sentir os aromas da culinária árabe; 

 Visita no Cairo a Cidadela de Saladino,  
Mesquita de Alabastro e Passeio as heranças 
islâmicas; Mercado Khan El Kalill; 

 Oásis de Fayoum deserto formado em torno 
de um lago próximo ao vale do Nilo; 

 Piscinas com vista panorâmica do lago infinito 
de Qaroun; 

 Oásis de Fayoum um dos locais mais 
importantes para observação de aves no 
Egito; 

 Wadi El Hitan um dos maiores museus ao ar 
livre, designado pela UNESCO como 
"Patrimônio Mundial”;

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ROTEIRO 

1° dia - Cairo 
Chegada no Cairo, assistência e traslado ao hotel. 
 
Bem-vindo ao Cairo, uma cidade vibrante e carregada de história! Tenha um tempo livre após a chegada no 
hotel para se conectar com o destino e preparar-se para uma verdadeira jornada imperial pelo Egito! 
 
2° dia - Cairo 
Café da manhã buffet no hotel. Saída para tour guiado para visitar uma das Sete Maravilhas as grandes 
Pirâmides de Gizé; (Cheops, Chephren e Mycerinus) foram considerados pelos gregos como uma das Sete 
Maravilhas do Mundo. Uma única pirâmide foi construída com 2.300.000 blocos. Diante de tamanha 
imensidade, não se pode deixar de sentir a maravilha e o temor que tantos escritores e artistas têm procurado 
transmitir ao longo dos séculos. A Pirâmide de Cheops é mais interessante, porque suas câmaras funerárias 
interiores estão abertas para inspeção do público. Não muito longe das Pirâmides está a Grande Esfinge de Gizé, 
que data da época de Chephren (2620 a.C.). Cortada do calcário amarelado natural e com 187 metros de altura 
e 187 metros de comprimento, esta estátua inesquecível combina a cabeça de um faraó com o corpo de um 
leão. Uma visita rápida ao Instituto Papiro ou a uma perfumaria pode ser organizada após a visita. 
 
O almoço será servido em um restaurante oriental antes de começar a visita à antiga capital de Memphis & 
Sakkara, onde a Pirâmide step foi construída para o Faraó Zoser, é a pirâmide mais antiga do mundo, datando 
de 2700 a.C. 
 
3° dia - Cairo 
Café da manhã no hotel. Saída para tour ao Museu Egípcio para um passeio inesquecível; 
 
Museu Egípcio; foi criado pelo governo egípcio em 1835. O atual edifício do museu foi construído em 1900, no 
novo estilo clássico do arquiteto francês Marcel Dourgnon. As coleções expostas pelo museu agora excedem 
120.000 objetos que vão desde a era pré-histórica até o período greco romano. Tem 107 salões, e o térreo 
abriga estátuas enormes. O andar superior abriga pequenas estátuas, joias, tesouros de Tutankamon e as 
múmias. O museu também é composto por uma seção de fotografia e uma grande biblioteca. Um salão para as 
Múmias Reais foi aberto no museu, abrigando onze reis e rainhas. 
 
O almoço será servido em um restaurante oriental antes de começar a visita à Cidadela com a imponente 
mesquita de Mohamed Ali; 
 
É uma das atrações turísticas mais populares do Cairo é a Cidadela que abriga uma série de museus, mesquitas 
antigas e outros locais, localizados em um esporão de calcário que havia sido separado de suas colinas 
moqattam por pedreiras. A Cidadela é um dos maiores monumentos do mundo para a guerra medieval, bem 
como um marco altamente visível no horizonte oriental do Cairo. Particularmente quando vista do lado de trás 
(do norte), a Cidadela revela um caráter muito medieval. 
 
Após a visita, uma curta viagem o levará aos bazares mais famosos de Khan El Khalili, onde você tem algum 
tempo livre para passear pelos bazares; que é um dos mais famosos do mundo com seus incríveis becos 
estreitos. Retorno ao hotel. 
 
4° dia - Cairo > Fayoum 
Café da manhã no hotel no Cairo e saída para Fayoum (cerca de 90 minutos de carro). 
Chegada e assistência no check-in no Lazib Inn Resort & Spa no Luxury Suites. 
 
5° dia - Fayoum 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
Atividades no hotel: 
 



Spa 
Delicie seus sentidos e anime sua alma com as instalações de spa de última geração. Um spa de serviço 
completo, equipado com um luxuoso mármore turco hamam, academia privada, sauna, salas de massagem e 
uma banheira jacuzzi ao ar livre. 
Desfrute de uma experiência sensorial com os tratamentos corporais sob medida, selecionados para melhorar 
sua vitalidade e restaurar seu equilíbrio interno. 
 
Piscinas 
Para quem busca paz e tranquilidade, as 2 piscinas de borda infinitas revestidas de palmeiras, com a vista 
panorâmica do lago infinito de Qaroun, complementa o pitoresco cenário desenhado pelo retrato rural/cenários 
do resort. 
 
6° dia - Fayoum 
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais. 
 
Atividades na região: 
 
Descubra outra dimensão da natureza com o observador de pássaros residente de Lazib Inn, trote pelas águas 
do lago a cavalo, testemunhe o pôr do sol de uma felucca, caminhe pelas dunas de areia de Wadi Al Rayan ou 
simplesmente se deliciar com o profundo silêncio do oásis ao nascer do sol. 
 
Um passeio 4X4 por uma paisagem desértica aberta de outro mundo leva você a Madinet Madi, um labirinto de 
fascinantes e bem preservados templos faraônicos do final do período greco-romano. Um pouco mais adiante, 
Wadi Al Hitan, com sua matriz surreal de esqueletos de baleias saindo das areias. 
 
Observação de Pássaros 
O oásis de Fayoum é um dos locais mais importantes de observação de aves no Egito. Observadores de aves 
visitam nos principalmente para avistar as aves aquáticas e agrícolas, e em menor grau para aves do deserto. É 
um local vital para aves aquáticas no inverno e como área de preparação durante a migração. 
 
Safári 
Explore o deserto egípcio em Fayoum. Os entusiastas podem explorar e descobrir esse terreno de tirar o fôlego 
enquanto desfrutam de hospitalidade e conforto. 
 
Wadi El Rayan 
Um patrimônio cultural natural da humanidade a partir de civilizações antigas, única com suas espetaculares 
dunas de areia, paisagens do deserto e formação rochosa. Os dois lagos, cachoeiras e um oásis da primavera 
contêm raras espécies de animais selvagens, numerosas espécies de aves e peixes e fósseis de criaturas do 
passado. 
 
Wadi, o Hitan 
Lar do Vale das Baleias, bem como paisagens do deserto. Originalmente, a área era um leito oceânico onde um 
grande número de esqueletos de baleias subiu da areia. 
Wadi El Hitan é um dos maiores museus ao ar livre, designado pela UNESCO como "Patrimônio Mundial", onde 
centenas de fósseis das primeiras formas de baleias são exibidos. 
 
Madinet Madi 
Situada a cerca de 30 km de Fayoum, em uma pequena colina que guardava sua entrada sudoeste, Madinet 
Madi, que significa "cidade do passado", foi chamada de D3 em Hieróglifos, enquanto durante o período grego, 
foi identificada como Narmouthis. 
Seus templos faraônicos foram construídos na 12a dinastia pelos reis Amenemhat III & IV e restaurados durante 
a 19a dinastia. 
 
Madawara 
A montanha Madawara fica à beira do Deserto do Saara. A montanha é cercada por dunas de areia esculpidas e 
formações de calcário. 



 
Vela 
Delicie-se com uma viagem relaxante de felucca no famoso lago Qaroun, onde a água cintilante, a brisa 
abraçando e o sol dourado o cercam enquanto contemplam o cenário dramático da natureza de Deus. 
 
Equitação 
Passe pela terra dos faraós em um passeio mágico a cavalo em Fayoum. 
Fayoum é uma cidade fascinante com uma rica história, incorporada não apenas por seus monumentos, mas 
também pela mais antiga raça de cavalos reconhecida - os árabes. 
 
7° dia Fayoum 
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais.  
 
8° dia - Fayoum > Cairo 
Café da manhã no hotel e saída para o Aeroporto do Cairo para voo internacional. 

 

  INCLUI 

 Assistência na chegada ao aeroporto do Cairo; 

 03 noites de hospedagem no Cairo com regime de café da manhã; 

 04 noites de hospedagem em Fayoum com regime de café da manhã; 

 Todos os traslados & passeios realizados em veículos A/C de luxo (Hyundai H1 ou Toyota HIACE); 

 Visitas guiadas privadas para visitar todos os pontos turísticos mencionados no itinerário com guia de 
língua inglesa, francesa, alemã, italiana, espanhola ou portuguesa; 

 2 almoços durante os passeios no Cairo em um restaurante oriental; 

 Água fria engarrafada durante os passeios (uma garrafa por pessoa/dia) no Cairo; 

 Toalhas Molhadas durante os passeios e traslados; 

 Taxas de entrada; 

 Kit Just Mistérios do Oriente; 

Não inclui: 

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

 Visto de entrada para o Egito - custo médio de US$ 40,00; 

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

 Jantar de Gala de Natal e Ano Novo se aplicado; 

 Entrada em qualquer uma das três Pirâmides; 

 Passagens aéreas internacionais e nacionais; 

 

VALORES & CONDIÇÕES 
 

  Temporada Baixa 

Base single* Duplo base 2 pagantes* Duplo base 4 pagantes* Duplo base 6 pagantes* 

USD - P 2.345,00 USD - P 1.474,00 USD - P 1.246,00 USD - P 1.198,00 

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



Cairo - Marriott Mena House Hotel (Garden View)  

Fayoum - Lazib Inn Resort & SPA (Suíte Superior)  

 

  Temporada Média 

Base single* Duplo base 2 pagantes* Duplo base 4 pagantes* Duplo base 6 pagantes* 

USD - P 2.815,00 USD - P 1.731,00 USD - P 1.522,00 USD - P 1.455,00 

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

Cairo - Marriott Mena House Hotel (Garden View)  

Fayoum - Lazib Inn Resort & SPA (Suíte Superior)  

 

 

  Temporada Alta 

Base single* 
Duplo base 2 

pagantes* 
Duplo base 4 

pagantes* 
Duplo base 6 

pagantes* 

USD - P 3.028,00 USD - P 1.831,00 USD - P 1.622,00 USD - P 1.555,00 

*Preços por 
pessoa 

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

Cairo - Marriott Mena House Hotel (Garden View)  

Fayoum - Lazib Inn Resort & SPA (Suíte Superior)  

 
 

  Temporada baixa 

Base single* Duplo base 2 pagantes* Duplo base 4 pagantes* Duplo base 6 pagantes* 

USD - P 2.843,00 USD - P 1.766,00 USD - P 1.556,00 USD - P 1.488,00 

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

       

Cairo - Villa Belle Epoque (Standard)  

Fayoum - Lazib Inn Resort & SPA (Suíte Superior)  

 

  Temporada média 

Base single* Duplo base 2 pagantes* Duplo base 4 pagantes* Duplo base 6 pagantes* 



USD - P 3.037,00 USD - P 1.863,00 USD - P 1.654,00 USD - P 1.586,00 

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

Cairo - Villa Belle Epoque (Standard)  

Fayoum - Lazib Inn Resort & SPA (Suíte Superior)  

 

  Temporada alta 

Base single* Duplo base 2 pagantes* Duplo base 4 pagantes* Duplo base 6 pagantes* 

USD - P 3.124,00 USD - P 1.914,00 USD - P 1.703,00 USD - P 1.636,00 

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

Cairo - Villa Belle Epoque (Standard)  

Fayoum - Lazib Inn Resort & SPA (Suíte Superior)  

 

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: 
 
Temporada baixa: 01.05.21 – 24.09.21; 

Temporada média: 25.09.21 – 15.12.21 // 06.01.22 – 09.04.22 // 25.04.22 – 30.04.22 

Temporada alta: 16. 12.21 – 05.01.22 // 10.04.22 – 24.04.22 

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: 
3% de desconto. 
 
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. 

 

  INFORMAÇÕES 

 

 

 


