
 

 

ORÇAMENTO - Nº 111131 MISTÉRIOS DO ORIENTE – EGITO - 08 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. Embarque em uma jornada especial 

pelo Egito de onde exploraremos os templos e construções de 

diferentes períodos da história em visitas privativas com 

egiptólogos. Durante nossa programação, você experimentará 

jantares opulentes observando as grandezas egípcias em set-ups 

temáticos incluindo o melhor da culinária local. 

 

Destaques:  

 Conhecer uma das Sete Maravilhas do Mundo antigo e 

única ainda existente: As Pirâmides de Gizé; 

 Visita a Memphis e Sakkara; 

 Almoço em restaurante local em frente as pirâmides; 

 Visitas guiadas em português por um egiptólogo durante 

toda a viagem; 

 Hospedagem e jantar especial nos jardins de um Palácio 

do século XIX, com vistas deslumbrantes para as 

Pirâmides; 

 Desfrutar de um confortável cruzeiro pelo Rio Nilo; 

 Conhecer os belíssimos e enigmáticos Templos de Philae, 

Kom Ombo, Edfu, Karnak, Luxor, Horus em Edfu; 

 Almoço em um lendário palácio Vitoriano do século XIX à 

beira do Nilo. 

 Visitar a Necrópoles de Tebas: Vale dos reis, Templo da 

Rainha Hatshepsut e Colossos de Memnon; 

 Show de luzes no Templo de Philae & jantar à beira do 

Nilo; 

 Visita ao majestoso Templo de Abu Simbel 

 Visita a Cidadela de Saladino, Mesquita de Alabastro e 

Passeio ao Bairro Copta; 

 Conhecer o mais famoso mercado do Egito o Mercado de 

Khan El Kalill; 

 Visita ao Museu Nacional da Civilização Egípcia, primeiro 

museu no mundo árabe focado nas primeiras civilizações 

egípcias; 

 Sentir os aromas da culinária árabe 

 



  ROTEIRO 

1° dia - 10/11/2021 - 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 - 11/11/2021 - Cairo 

Café da manhã no hotel e saída as 8h para tour Memphis e Sakkara. 

Fundada por volta de 3100 a.C., Memphis foi a primeira capital do país desde a unificação até o Primeiro Período 

Intermediário, no ano 2040 a.C. A cidade foi fundada por Menes, o primeiro faraó do Egito. 

Durante seus mais de 3.000 anos de história, Memphis foi um importante centro político e religioso e lugar de 

veneração ao deus Ptah, além de ser a cidade de coroação dos faraós. 

Sakkara foi a necrópole mais importante de Memphis desde a primeira dinastia até a época cristã. Está situada ao 

oeste da antiga capital e ao sul do Cairo. Em Sakkara está a Pirâmide Escalonada de Djoser, considerada a primeira 

pirâmide do mundo e a grande estrutura de pedra mais antiga. 

Parada para almoço em frente as pirâmides. 

Após o almoço saída para visita as pirâmides de Gizé o monumento mais antigo do mundo que data aos 2700 anos 

antes de cristo onde os faraós Quéops, Quefren e Miquerinos fizeram suas pirâmides. 

Em seguida, visita ao mirante das pirâmides e a Esfinge, cabeça de Faraó e corpo de Leão, guardiã das Pirâmides. 

Erguida na época do Egito Antigo e está localizada próximo as Pirâmides do Egito, na margem oeste do rio Nilo, nos 

arredores do Cairo. 

3° dia - 12/11/2021 - Cairo > Aswan 

Café da manhã no hotel e saída para o Aeroporto do Cairo para embarque com destino a Aswan. 

Chegada em Aswan e saída para visita a represa alta. 

 

Almoço no Hotel Sofitel Old Cataract, um palácio do século XIX à beira do Nilo. 

 

Retorno ao cruzeiro Blue Shadow Cruise. 

À tarde, navegaremos com Felucca (barco tradicional egípcio) no vale do Nilo ao redor das ilhas de Aswan. 

Possibilidade de visitar a vila Núbia com custo adicional – 55,00 usd por pessoa. 

Noite especial com Show de luzes no Templo de Philae seguido de jantar à beira do Nilo contemplando as luzes 

do templo. 

Templo de Philae:  Dedicado a Ísis, deusa do amor, o Templo de Philae é um dos mais belos e melhor conservados 

do país. Localiza-se em uma pequena ilha na qual só se pode chegar de barco, detalhe que dá ainda mais encanto a 

esse lugar.  Após o show de luzes, jantar à beira do Nilo contemplando as luzes do templo.  

 



Instalações e atividades do navio. 

A bordo do MS Blue Shadow Nile Cruise, os hóspedes podem desfrutar de danças tradicionais e apresentações 

musicais, relaxar e se refrescar no spa requintado, piscina, em um deck ou no conforto de suas cabines luxuosas. 

O cruzeiro Blue Shadow Nile oferece uma viagem inesquecível com jantares requintados, belos cenários e um 

extenso programa de entretenimento a bordo, além de fácil acesso aos pontos turísticos e paisagens do Nilo e do 

Alto Egito. 

 

4° dia - 13/11/2021 - Aswan > Abu Simbel > Edfu 

Visita as Templos de Abu Simbel que fica em torno de 280Km desde Aswan. 

Saída por volta das 03:30am e retorno até às 13:00.  

Abu Simbel - Construído a mando do faraó Ramsés II, no século XIII a.C., Abu Simbel é um complexo arqueológico 

egípcio que se situava próximo ao lago Nasser. Entretanto, com os riscos de inundação dos templos, nos anos 1960 

a UNESCO deslocou os monumentos, fazendo com que as bases da montanha do local fossem cortadas e 

transportadas para o cume, evitando o alagamento das obras. 

Ramsés II queria dedicar os dois templos construídos no complexo a si mesmo e a sua esposa favorita, Nefertari. 

No maior dos templos, há uma fachada de 33 m de altura por 38m de largura, com quatro estátuas de vinte metros 

cada que representam a figura do faraó. 

Com os esforços da UNESCO para restaurar e manter intacto o complexo Abu Simbel, o monumento foi 

considerado, em 1979, parte do Patrimônio Mundial. 

A tarde navegação até Kom Ombo e visita ao Templo de Sobek, Kom Ombo e Museu das Múmias de Crocodilo e 

retorno ao Cruzeiro.  

Navegação até Edfu. 

Almoço a bordo do Cruzeiro.  

Instalações e atividades 

A bordo do MS Blue Shadow Nile Cruise, os hóspedes podem desfrutar de danças tradicionais e apresentações 

musicais, relaxar e se refrescar no spa requintado, piscina, em um deck ou no conforto de suas cabines luxuosas. 

O cruzeiro Blue Shadow Nile oferece uma viagem inesquecível com jantares requintados, belos cenários e um 

extenso programa de entretenimento a bordo, além de fácil acesso aos pontos turísticos e paisagens do Nilo e do 

Alto Egito. 

Jantar 

https://www.infoescola.com/civilizacao-egipcia/faraos/
https://www.infoescola.com/geografia/unesco/


O restaurante do MS Blue Shadow Nile Cruise é ideal para todos os tipos de pratos, orientais, ocidentais e 

vegetarianos, todos servidos em buffet aberto. 

Os hóspedes podem relaxar na sauna e mimar-se com uma massagem rejuvenescedora. Enquanto ouve música 

suave, você pode ler um livro na biblioteca diversificada ou se divertir com jogos de cartas. 

 

5° dia - 14/11/2021 - Edfu > Luxor 

Café da manhã no Cruzeiro e saída em charretes para visita ao Templo de Horus, Templo mais conservado, 

dedicado ao Deus Horus, depois retorno ao Cruzeiro e navegação para Luxor e passagem pela eclusa de Esna. 

À tarde visita aos templos grandes de Karnak e de Luxor, templos dedicados ao Deus Amon Ra, Deus do Sol no 

antigo Egito. 

O Templo de Karnak é o maior templo do Egito. Ainda hoje, restos seguem sendo encontrados e o templo vai 

sendo reconstruído. O local onde se encontra mede 2.400 metros de perímetro e está rodeado por uma muralha 

de adobe de 8 metros de espessura.  

Construído por múltiplos faraós entre os anos 2200 e 360 a.C., o Templo de Karnak contém em seu interior o 

grande templo de Amon, outros templos menores, capelas e o grande lago sagrado. Os faraós mais importantes 

que intervieram em sua construção foram Hatsepsut, Seti I, Ramsés II e Ramsés III.  

Provavelmente, o mais espetacular do templo é o Grande Salão Hipostilo. Com mais de 5.000 metros quadrados, 

contém 134 colunas, sendo que as 12 centrais são mais largas e elevavam o teto, já inexistente, a 23 metros de 

altura.  

Na entrada do templo, antes de cruzar o primeiro pilone, veremos 40 esfinges com cabeça de carneiro. É o começo 

da Avenida das Esfinges, que chegava até o Templo de Luxor e até o Nilo. 

Jantar com festa Árabe (Sugerimos ir com traje típico e entrar no clima). 

Retorno ao Navio, jantar e pernoite em Luxor a bordo do Cruzeiro. 

6° dia - 15/11/2021 - Luxor > Cairo 

Opcional: 

Passeio de balão em Luxor: US$ 160,00 por pessoa 

Saída bem cedo para, se possível, ver o nascer do sol a bordo do Balão, sobrevoando o Templo de Hatchepsut e 

outros monumentos com uma vista espetacular do Rio Nilo. 

 

Café da manhã. Saída para visita aos Colossos de Memnon, ao templo da Rainha Hatchepsut, ao Vale dos Reis e 

visita a uma fábrica de alabastro, almoço no Navio. 

https://www.egito.com/templo-luxor
https://www.egito.com/rio-nilo


Os Colossos de Mêmnon são duas estátuas enormes de Amenófis III que eram consideradas guardiãs do templo 

funerário do faraó e estão localizadas na margem ocidental do Nilo, em Luxor.  

O Vale dos Reis é a necrópole em que descansam numerosos faraós do Império Novo. Foram descobertas mais 

de 60 tumbas talhadas nas rochas. 

Na antiguidade, o vale foi chamado de “Ta Iset Maat”, que significa “lugar da verdade”. O primeiro faraó que foi 

enterrado no Vale dos Reis foi Tutmósis I, faraó da XVIII dinastia. 

Na hora prevista saída para o aeroporto de Luxor para embarque com destino Cairo, chegada e traslado ao hotel. 

7° dia - 16/11/2021 - Cairo 

Café da manhã no hotel. 

Saída para passeio ao Museu Egípcio, Museu Nacional da Civilização, Cidadela de Saladino, Bairro Copta e 

finalizando no famoso Mercado Khan El Kalill. 

Museu Egípcio: o mais importante museu do país, um lugar dedicado a conservar a história do Antigo Egito. O 

Museu Egípcio também conhecido como o Museu do Cairo, foi construído em 1901 pela empresa italiana Garozzo-

Zaffarani a partir do projeto do arquiteto Marcel Dourgnon. 

O Museu do Egito conta com uma coleção importantíssima da antiguidade egípcia e é um dos lugares mais 

impressionantes para quem é fascinado por história. 

Museu Nacional da Civilização: O recém-inaugurado Museu Nacional da Civilização Egípcia – MNCE abriu suas 

portas em abril de 2021, para sua mais aguardada exposição. Serão exibidas as múmias de 18 reis e quatro rainhas 

do Egito, junto com seus sarcófagos, papiros e outros artefatos. Entre as famosas múmias está a de Ramsés II, O 

Grande. Ramsés II é um dos mais famosos faraós do Egito. Ele reinou entre 1279 a.C. e 1213 a.C., tendo tido um 

dos mais prestigiosos reinados da história egípcia, nos aspetos econômico, administrativo, cultural e militar. Teve 

também um dos mais longos reinados da história egípcia, governando a nação por 66 anos durante o Império 

Novo. 

Cidadela de Saladino: A cidadela é um dos principais pontos de interesse do Cairo e em seu interior é possível 

visitar três importantes mesquitas e alguns outros pontos, como o imponente Palácio Gawhara, o museu de 

carruagens ou o museu militar, além de três dos templos mais importantes da cidade: a Mesquita do Sultão 

Hassan, a Mesquita de Ibn Tulun e a Mesquita de Al Rifa’i. 

Bairro Copta: O bairro copta do Cairo, a área cristã da capital egípcia, abriga vasto patrimônio histórico e 

monumental. 

Khan El Khalili: É o mercado mais famoso do Egito e de todo Oriente Médio. Sua origem data do ano 1382, quando 

https://www.egito.com/luxor
https://www.egito.com/dinastias
https://www.egito.com/dinastias


o sultão mameluco Djaharks el-Jalili decidiu construir um lugar de descanso para os comerciantes da região. O lugar 

escolhido foram as ruínas de um antigo cemitério fatímida. 

Noite especial com um jantar nos jardins do Mena House, um palácio do século XIX, com vistas deslumbrantes 

das pirâmides. 

 

8° dia - 17/11/2021 - Cairo 

Café da manhã no hotel e saída para o Aeroporto do Cairo para voo internacional. 

O check-out dos hotéis costumam se encerrar por volta das 11:00 a 12:00, se for necessário meia diária, por favor 

informe nossa equipe para que possamos lhe auxiliar. 

Fim de nossos serviços. 

 

VALORES 
 

  Base 06 a 10 passageiros 

Single* Duplo* 

USD - P 2.634,00 USD - P 2.075,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

 

 

  Base 11 a 15 passageiros e 15 a 19 passageiros 

Single* Duplo* 

USD - P 2.548,00 USD - P 1.989,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

Devido ao covid-19, as cabines/quartos base triplo não está permitido. Famílias podem ser 

avaliados com crianças menores de 12 anos. 

 

 

  INCLUI 



 02 noites de hospedagem no Cairo – Hotel Fairmont Nile City com café da manhã; 

 03 noites de cruzeiro pelo Nilo a bordo do Blue Shadown com pensão completa (café da manhã, almoço e 

jantar sem bebidas); 

 02 noites de hospedagem no Cairo - Hotel Mena House - com café da manhã; 

 Voo interno em classe econômica do Cairo > Aswan // Luxor > Cairo conforme o roteiro; 

 Traslados com assistência - Aeroporto/ Hotel/ Aeroporto em serviço privativo; 

 Todos os traslados citados no roteiro em veículo com ar condicionado; 

 Todas as visitas turísticas durante o cruzeiro que são mencionadas no itinerário;   

 Jantar no Mena House; 

 Passeio no Cairo as 03 Pirâmides e Esfinge; 

 Visita ao Memphis e Sakkara; 

 Almoço em frente as pirâmides;  

 Visitas do cruzeiro segundo roteiro; 

 Almoço no hotel Sofitel Old Cataract; 

 Visita ao Templo de Abu Simbel por terra; 

 Show de luzes no templo de Philae e jantar; 

 Dia completo de museu egípcio, museu nacional da civilização, mesquita de alabastro, Cidadela de Saladino 

e bazar de Khan el khalili; 

 Gorjetas obrigatórias inclusas; 

 Visto de entrada; 

 Um guia que fala português acompanhará o grupo durante toda a viagem; 

 Kit personalizado Mistérios do Oriente com 01 Kimono e 01 nécessaire de linhão; 

 Seguro de Viagem GTA Diamante + UPGRADE COVID -10 BASIC 5000 USD; 

 

NÃO INCLUI: 

 

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

 As bebidas no Cruzeiro não estão inclusas; 

 Ingressos de entrada no interior das Pirâmides e da sala das múmias no Museu do Egito (Entrada as 

grandes pirâmides US$ 28,00 por pessoa; 

 Entrada a segunda pirâmide US$ 17,00 por pessoa); 

 Gorjetas do guia de cruzeiro e do cruzeiro (guia US$ 25,00 e cruzeiro US$ 15,00); 

 Em algumas atrações é necessário pagar uma taxa para poder tirar fotos; 

 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; 

 Aéreos não mencionados como inclusos; 

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

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

 Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”; 

 

  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 

Passaporte com no mínimo 06 meses de validade e com pelo menos 02 folhas livres; 

Obrigatório Certificado de Vacina de Febre Amarela Internacional valido; 

Em alguns pontos turísticos é necessário pagar uma taxa para poder tirar fotos; 

O Itinerário pode variar devido as condições climáticas; 

Caso o número de viajantes seja menor/maior, valores podem ser reajustados. 

 

Notas importantes: 

O roteiro pode sofrer alterações de rota x hotéis x serviços sem prévio aviso, assim como os protocolos de viagem 

relacionados ao estado de pandemia; 

O seguro viagem GTA só poderá ser emitido com contexto/suplemento de Covid19, se ainda houver o estado de 

pandemia decretado; 

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). 

Na chegada ao Cairo um novo teste poderá ou não ser realizado no aeroporto, este teste não terá custo ao 

passageiro. 

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 120,00 por dia dependendo do 

hotel escolhido. 

 

Regras de Alteração e Cancelamentos: 

Por algum motivo de saúde o passageiro for impossibilitado de viajar, taxas administrativas de até 20% podem ser 

cobradas. O pacote terrestre pode ficar com crédito, mas os custos com aéreos internos e possíveis despesas extras 

podem ser cobradas. 

 

Cancelamento do grupo sem ônus até 31/07/2021. 

De 01/08/21 a 30/09 o fornecedor reserva-se no direito de cobrar 50% 

Após 01/10 - 100% não reembolsável. Crédito por COVID19 podem ser avaliados após esta data. 

 

Devido ao covid-19, as cabines/quartos base triplo não está permitidos. Famílias podem ser avaliados com crianças 

menores de 12 anos.  

Extras a partir de: 

Visita a Vila Núbia US$ 55,00 por pessoa 

Tumba da Nefertari – Vale das rainhas US$ 150,00 por pessoa 

Tumba da Tutankamon US$ 35,00 por pessoa 

Passeio de balão em Luxor US$ 160,00 por pessoa 

Visita Oasis Fayoum US$ 120,00 por pessoa 

Visita a Alexandria US$ 150,00 por pessoa 

Noite extra Mena House US$ 125,00 por pessoa 

Noite extra Sheraton Cairo US$ 95,00 por pessoa 

Extensão 03 Noites 

Four Season Sharm com café da manhã e traslados 
US$ 518,00 por pessoa 



Aéreo CAI/SSH/CAI US$ 275,00 por pessoa 

Extensão 03 Noites 

The Oberoi Beach Resort Sahl Hasheesh com café da manhã e 

traslados 

US$ 578,00 por pessoa 

Aéreo CAI/HURGADA/CAI US$ 325,00 por pessoa 
 

 


