
Mistérios do Oriente - Egito com Hurghada  
                                                                                                                                                 10 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. 
 
A partir de 
US$ 2.188,00 + taxas por pessoa base apto duplo 
 

Destaques: 
 

 Hospedagem e jantar especial de boas-vindas 
nos jardins de um Palácio do século XIX, com 
vistas deslumbrantes para as Pirâmides; 

 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; 

 Desfrutar de um confortável cruzeiro pelo Rio 
Nilo; 

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

 Conhecer os belíssimos e enigmáticos 
Templos de Philae, Kom Ombo, Edfu, Karnak, 
Luxor, Horus em Edfu; 

 Mais famoso do Egito o de Mercado Khan El 
Kalill; 

 Hurghada um destino costeiro de águas 
cristalinas e 50 tons de azul; 

 Relaxe em um resort em Hurghada em se 
preocupar com o tempo; 

 
 
 
 



 

  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! 
 
Noite especial com um jantar de boas-vindas nos jardins do Mena House, um palácio do século XIX, com 
vistas deslumbrantes das pirâmides. 
 
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 bem 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. 
 
Parada para almoço ( não incluso). 

A tarde 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 > Aswan 
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto para voo com destino Aswan. 
 
Assistência no aeroporto e traslado para embarque no Cruzeiro pelo Nilo. 
 
11:00 Check-in 
 
12:30 Almoço a bordo 
 
13:30 Visita a Represa Alta, o Templo de Philae 
 
19:30 Jantar a bordo. 
 
4° dia - Aswan > Kom Embo > Edfu 
07:00 Café da manhã a bordo (passeio opcional para Abu Simble) 
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. 
US$ 225,00 por pessoa base 2 viajantes 
US$ 165,00 por pessoa base 4 viajantes 
US$ 120,00 por pessoa base 6 viajantes 
 
12:30 Almoço a bordo 
 
13:00 Navegação até Kom Ombo 
 
17:00 Visita compartilhada ao Templo dos deuses Sobek & Haeroris em Kom Ombo 
 



18:30 Navegação até Edfu. 
 
19:30 Jantar a bordo. 
 
5° dia - Edfu > Luxor 
06:00 Chá e Café antes da visita ao templo de Edfu 
 
06:30 Visita ao Templo de Hórus em Edfu. 
 
08:00 Café da manhã a bordo. 
 
08:30 Navegação até Luxor via Esna 
 
13:00 Almoço a bordo. 
 
Tarde livre para atividades pessoais 
 
20:00 Jantar à bordo 
 
6° dia - Luxor > Hurghada 280Km 
Opcional: 
Passeio de balão em Luxor 
A partir de US$ 120,00 por pessoa 
Saída bem cedo para, se possível, ver o nascer do sol á bordo do Balão, sobrevoando o Templo de Hatchepsut e 
outros monumentos com uma vista espetacular do Rio Nilo. 
 
07:00 Café da manhã à bordo 
 
08:00 Visita a West Bank - Valley of the Kings, e Templo da Rainha Hatshepsut 
 
Desembarque e traslado terrestre ao hotel em Hurghada, a viagem tem duração de 3 horas aproximadamente. 
 
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. 
 



7° 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. 
 
8° 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. 
 
9° dia - Hurghada > Cairo 
Check-out no hotel e traslado ao aeroporto para embarque com destino Cairo. 
 
Chegada e traslado ao hotel. 
 
10° dia - Cairo 
Café da manhã no hotel. 
Saída para passeio ao museu egípcio, Cidadela de Saladino, Bairro de Coptae e finalizando no 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. 
 
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 de Copta: O bairro copta do Cairo, a área cristã da capital egípcia, abriga vasto patrimônio histórico e 
monumental. 
 
Khan El Khalili: , ou Jan El Jalili, é o mercado mais famoso do Egito e de todo Oriente Médio. Sua origem data do 
ano 1382, quando 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. 
 
11° dia - Cairo 
Café da manhã no hotel e saída para o Aeroporto do Cairo para voo internacional. 



 

  INCLUI 

 Assistência na chegada ao aeroporto do Cairo; 

 02 noites de hospedagem na chegada em Cairo no Hotel Mena House com regime de café da manhã; 

 03 noites de cruzeiro pelo Nilo no barco selecionado com pensão completa; 

 03 noites de hospedagem em Hurghada no hotel selecionado, sendo o Sheraton Soma com all inclusive 

e The Oberoi Sahl Hasheesh com café da manhã; 

 02 noites de hospedagem no retorno em Cairo no hotel selecionado com regime de café da manhã; 

 Todos os traslados & passeios mencionados no roteiro realizados em veículos A/C de luxo (Hyundai H1 

ou Toyota HIACE); 

 Jantar no Mena House no dia da chegada; 

 Visitas guiadas privadas para visitar todos os pontos turísticos mencionados no itinerário com guia de 

língua inglesa, francesa, alemã, italiana, espanhola ou portuguesa; 

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

 Toalhas Molhadas durante os passeios e traslados; 

 Taxas de entrada; 

 Bilhetes aéreos nos trechos: Cairo > Aswan // Hurghada > Cairo em classe econômica; 

 Kit Just Mistérios do Oriente com 1 Kimono exclusivo; 

 

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); 

 Bebidas no cruzeiro; 

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

 Jantar de Gala de Natal e Ano Novo se aplicado; 

 Entrada em qualquer uma das três Pirâmides; 

 Passagens aéreas internacionais e nacionais; 

 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”; 

 

VALORES & CONDIÇÕES 
 

  Baixa temporada 

Base single* 
Apto duplo base 2 

pagantes* 
Apto duplo base 4 

pagantes* 
Apto duplo base 6 

pagantes* 

USD - 
P 2.880,00 

USD - P 2.188,00 USD - P 1.909,00 
USD - P 1.805,00 



*Preços por 
pessoa 

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

       

Cairo - Marriot Mena House (Deluxe Garden View)   

Cruzeiro pelo Nilo – M/S Concert Nile (Standard)  

Hurghada - Sheraton Soma Bay Resort (Standard room)  

Cairo - Steigenberger Hotel El Tahrir (Superior City view room)  

 

 

  Média temporada 

Base single* 
Apto duplo base 2 

pagantes* 
Apto duplo base 4 

pagantes* 
Apto duplo base 6 

pagantes* 

USD - 
P 2.957,00 

USD - P 2.234,00 USD - P 1.955,00 
USD - P 1.851,00 

*Preços por 
pessoa 

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

       

Cairo - Marriot Mena House (Deluxe Garden View)   

Cruzeiro pelo Nilo – M/S Concert Nile (Standard)  

Hurghada - Sheraton Soma Bay Resort (Standard room) 

Cairo - Steigenberger Hotel El Tahrir (Superior City view room)  

 

 

  Alta temporada 

Base single* 
Apto duplo base 2 

pagantes* 
Apto duplo base 4 

pagantes* 
Apto duplo base 6 

pagantes* 

USD - 
P 4.225,00 

USD - P 2.482,00 USD - P 2.202,00 
USD - P 2.099,00 

*Preços por 
pessoa 

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

       

Cairo - Marriot Mena House (Deluxe Garden View)   

Cruzeiro pelo Nilo – M/S Concert Nile (Standard)  

Hurghada - Sheraton Soma Bay Resort (Standard room) 

Cairo - Steigenberger Hotel El Tahrir (Superior City view room)  
 

 



  Baixa temporada 

Base single* 
Apto duplo base 2 

pagantes* 
Apto duplo base 4 

pagantes* 
Apto duplo base 6 

pagantes* 

USD - 
P 4.649,00 

USD - P 3.041,00 USD - P 2.748,00 
USD - P 2.639,00 

*Preços por 
pessoa 

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

       

Cairo - Marriot Mena House (Deluxe Garden View) 

Nilo - Cruzeiro pelo Nilo - Sonesta St. George (Deluxe)  

Hurghada - The Oberoi Sahl Hasheesh (Deluxe suite) 

Cairo - The Nile Ritz-Carlton (Deluxe City & Museum view room) 

 

 

  Média temporada 

Base single* 
Apto duplo base 2 

pagantes* 
Apto duplo base 4 

pagantes* 
Apto duplo base 6 

pagantes* 

USD - 
P 5.316,00 

USD - P 3.443,00 USD - P 3.151,00 
USD - P 3.043,00 

*Preços por 
pessoa 

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

       

Cairo - Marriot Mena House (Deluxe Garden View) 

Nilo - Cruzeiro pelo Nilo - Sonesta St. George (Deluxe)  

Hurghada - The Oberoi Sahl Hasheesh (Deluxe suite) 

Cairo - The Nile Ritz-Carlton (Deluxe City & Museum view room) 

 

  Alta temporada 

 

Base single* 
Apto duplo base 2 

pagantes* 
Apto duplo base 4 

pagantes* 
Apto duplo base 6 

pagantes* 

USD - 
P 6.487,00 

USD - P 4.119,00 USD - P 3.826,00 
USD - P 3.716,00 

*Preços por 
pessoa 

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



       

Cairo - Marriot Mena House (Deluxe Garden View) 

Nilo - Cruzeiro pelo Nilo - Sonesta St. George (Deluxe)  

Hurghada - The Oberoi Sahl Hasheesh (Deluxe suite) 
Cairo - The Nile Ritz-Carlton (Deluxe City & Museum view room) 
 
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 e vaçpres; 
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: 
Saída do cruzeiro é toda sexta-feira; 
 
Será cobrado um suplemento para viajante solo; 
 
A franquia de bagagem nos trechos internos é de uma peça de 20 kilos. 
 
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. 

 
 


