
 

Mistérios do Oriente – Egito Luxo com cruzeiro Historia I 

8 dias / 7 noites 

 

 
 
Esse roteiro foi desenhado para que você se encante 

com o que há de melhor no Egito Clássico: as 

imponentes pirâmides, a majestosa esfinge, os museus 
repletos de arte, cultura e história, e muito mais. 

Navegue em um cruzeiro luxuoso no Nilo por templos 

antigos e obras grandiosas. Percorra o Nilo e explore o 

Cairo, nessa grande jornada para assimilar o máximo 
do que um dos países mais deslumbrantes do mundo 

tem a oferecer. 

 

A partir de 
USD 2.445,00 por pessoa em base dupla 

 

 

 

 

 

 

Destaques: 
 

 Kit Mistérios do Oriente; 

 Explore o Cairo, a famosa capital do Egito; 

 Conheça as imponentes Pirâmides e Esfinge de 

Giza; 

 Visite o Museu Egípcio, casa para dezenas de 
milhares de relíquias antigas; 

 Conheça os magníficos templos de Karnak e 

Luxor; 

 Navegue o icônico Rio Nilo, no conforto de 

um cruzeiro; 

 Visite o bazar Khan El Khalili, um dos souks 

mais famosos e coloridos do mundo; 

 Passeios nos templos e sítios antigos com guia 
privativo. 

 

 

 

  



  DAY BY DAY 

1° dia – Chegada em Cairo 

Chegada ao Aeroporto Internacional do Cairo com assistência do seu representante para o processo de 

imigração. Visto do Egito não incluído (opcional). 

Traslado privativo do aeroporto até o hotel. Assistência no check-in no hotel. 

Acomodação por 02 noites. 

 

2° dia - Cairo (Passeio de dia inteiro incluindo as Pirâmides de Gizé, Egyptian Museum, Bazaar 

Khan El Khalili.) 

Café da manhã incluso. 

 

Café da manhã no hotel (incluso). Saída para passeio de dia inteiro às grandes pirâmides de Gizé (Kéops, 

Kephren e Mykerinos), consideradas pelos gregos como uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo. 

Possibilidade de entrar na Pirâmide de Keops (opcional, não inclui o ingresso).  

Ao lado das Pirâmides está a Grande Esfinge de Gizé, que data da época de Kephren (2620 aC). Visita da 

famosa estatua com corpo de leão e rosto de homem.    

Após a visita, é possível organizar uma visita rápida ao Instituto de Papiro ou a uma perfumaria (opcional 

e mediante solicitação).  

Em seguida, visita ao Museu Egípcio. Estabelecido pelo governo egípcio em 1835, o edifício do museu 

atual foi construído em 1900, no novo estilo clássico, por um arquiteto francês. As coleções do museu 

exibem agora mais de 120 mil objetos desde a era pré-histórica até o período greco-romano. Possui 107 

salas e a mais famosa delas é sem dúvida a sala do tesouro de Tutankamon.  

Após a visita ao museu, traslado até o bazar Khan El Khalili, um dos mais famosos e coloridos do mundo. 

Será também possível descobrir restaurantes e cafés típicos onde egípcios vêm fumar narguilé e saborear 

algumas das tradicionais bebidas egípcias.  

Retorno ao hotel.  

Passeio opcional: show de luzes nas Pirâmides de Gizé.  

Observação: o almoço (não incluído) poderá ser servido em um restaurante local (opções: oriental / 

indiano / chinês) antes da visita ao Museu Egípcio. 

 

3° dia – Cairo e Luxor 

Café da manhã, almoço e jantar inclusos. 

 

Café da manhã no hotel e check-out. Traslado até o aeroporto doméstico do Cairo para seu voo com 

destino a Luxor.  

Desembarque no aeroporto de Luxor, assistência do seu representante e traslado até o cruzeiro no Rio 

Nilo.  

Acomodação por 04 noites.  

Check-in e almoço a bordo.  



À tarde, visita guiada dos templos de Karnak e Luxor na margem leste da cidade.  

Templo de Karnak: Localizado na margem leste de Luxor, o Templo de Karnak é dedicado ao Deus 

Amon, sua esposa Mut e seu filho Khonsu. Foi construído por quase todos os faraós do Antigo Egito, 

desde o Império Médio até o período greco-romano.  

Templo de Luxor: um grande complexo de templos dedicado ao Deus Amón que inicialmente era apenas 

um deus local. Mas seu culto ganhou importância ao longo do tempo, sendo associado posteriormente ao 

Deus do Sol, Rá, e tornou-se Amon-Rá, um dos deuses mais poderosos do Antigo Egito.  

Retorno ao barco e jantar a bordo com opção de música ao vivo. 

 

4° dia - Luxor, Esna e Edfu 

Café da manhã, almoço e jantar inclusos. 

 

Café da manhã a bordo. Visita ao Vale dos Reis, ao Templo de Hatshepsut, no complexo mortuário de 

Deir el-Bahari, e aos colossos de Memnon na margem oeste da cidade.  

Vale dos Reis: as sepulturas escavadas na rocha dos faraós mais famosos do Antigo Egito como Ramses 

II, Tutankamon, Seti 1º. Com túmulos cheios de tesouros e ricamente decorados, os faraós acreditavam 

que poderiam embarcar numa jornada para leva-los até a imortalidade.  

Templo de Hatshepsut: O arquiteto da rainha, Senenmut, projetou um icônico templo mortuário, 

escavado na rocha, para essa poderosa rainha do Império Novo. O templo impressiona pelas suas 

dimensões e é possível encontrar diversas estátuas e esfinges da rainha.  

Colossos de Memnon: As duas estátuas do Faraó Amenhotep III são o que sobra do seu Templo de Mil 

Anos na margem oeste da antiga Tebas.  

Volta ao cruzeiro e navegação até Edfu via Esna.  

Almoço, chá da tarde e jantar a bordo. 

 

5° dia - Edfu, Kom Ombo e Aswan 

Café da manhã, almoço e jantar inclusos. 

 

Café da manhã a bordo.  

Visita ao templo de Hórus em Edfu, cidade que é conhecida por abrigar o principal templo ptolomaico, 

construído entre 237 aC e 57 aC, no reinado de Cleópatra VII. De todos os templos no Egito, o Templo de 

Hórus em Edfu é o mais bem preservado.  

Almoço a bordo e navegação rumo a Kom Ombo.  

No final da tarde, visita ao Templo de Kom Ombo, único templo dedicado a dois deuses: o deus-crocodilo 

Sobek e o deus-falcão Hórus.  

Chá da tarde e jantar a bordo com festa tradicional egípcia Galabeya.  

Navegação até Aswan. 

 

6° dia - Aswan 



Café da manhã, almoço e jantar inclusos. 

 

Visita à Represa Alta do lago Nasser, ao Templo de Philae e ao Obelisco Inacabado.  

A Represa Alta foi construída em 1960 pelo Presidente Nasser para proteger as cidades egípcias das 

enchentes anuais do Nilo e para produzir eletricidade.   

Templo de Philae: devido à localização do Templo em uma ilha, é necessário pegar um barco para chegar 

ao local e torna o templo de Philae, dedicado à deusa da mágia Ísis, um dos templos mais charmosos da 

viagem.  

Obelisco Inacabado: é o maior obelisco antigo conhecido e está localizado na região norte das pedreiras 

de Aswan. Foi encomendado por Hatshepsut (1508–1458 aC). Se tivesse sido concluído, teria sido o 

maior obelisco jamais erguido, e teria medido cerca de 42m com um peso de cerca de 1.200 toneladas.  

Almoço a bordo.  

Navegue no Nilo com um tradicional barco Feluca para descobrir a linda paisagem da bucólica cidade de 

Aswan.  

Jantar a bordo com entretenimento (show Núbio). 

 

7° dia - Aswan e Cairo 

Café da manhã incluso 

 

Após o café da manhã a bordo, check-out e traslado ao aeroporto de Aswan para o voo com destino ao 

Cairo.  

Chegada no Cairo, recepção pelo seu representante e traslado ao hotel. Resto do dia livre.  

Acomodação por 01 noite.  

Opcional: jantar de despedida no hotel ou em um restaurante a sua escolha.  

Opcional: Abu Simbel. 

 

8° dia – FIM DA VIAGEM 

Café da manhã incluso 

 

Após o café da manhã, traslado ao aeroporto do Cairo com assistência do seu representante. 

 

 

  INCLUI 

 Kit Mistérios do Oriente (inclui Mochila + bottons, porta-passaporte e necessáire) 

 Recepção e assistência no embarque e desembarque no Cairo, Luxor e Aswan (assistência exclusiva do 

fornecedor)  

 Traslados privativos conforme descrito no roteiro (modelo Toyota HIACE ou similar com ar-



condicionado) com representante de língua portuguesa ou espanhola no Cairo e de língua inglesa nas 

demais cidades.  

 01 Passeio privativo no Cairo (incluindo: Pirâmides, Esfinge, Museu do Cairo e Bazares) com guia em 

idioma português ou espanhol (mediante solicitação e disponibilidade)  

 Acomodação por 03 noites no Cairo com café da manhã   

 Acomodação por 04 noites em um cruzeiro no Rio Nilo incluindo todas as refeições, bebidas não incluídas 

+ guia privativo durante os passeios em idioma português ou espanhol:  

Aswan: Templo de Philae, Obelisco Inacabado, Represa Alta e passeio em um barco tradicional Feluca  

Durante a navegação: Templos de Edfu e Kom Ombo   

Luxor: Vale dos Reis, Templo de Hatshepsut, Colosso de Memnon, Templos de Karnak e Luxor.  

 
 

Tarifa não inclui: 

 

 Taxas de remessa internacional; 

 Visto de entrada no Egito (USD 25 + USD 05 de taxas)                                                                                                            

 Qualquer item de natureza pessoal, como gorjetas, lavanderia, telefonemas, etc.  

 Jantar de Natal e Réveillon, se aplicável.  

 Entrada em qualquer uma das três pirâmides ou qualquer outro opcional.  

 Voos domésticos nos trechos: Cairo / Luxor e Aswan / Cairo (consulte valores). 

 

OBS.: Os voos domésticos de Cairo/Luxor, e de Aswan/Cairo, têm os valores de cerca de USD 170, por pessoa, 

por voo, em categoria econômica – e cerca de USD 195 em categoria executiva. É sujeito a alteração e 

disponibilidade. 

 

 

 

  



VALORES 
 

  The Nile Ritz-Carlton  |  Historia the Boutique Hotel Nile Cruise 

No. Pax Single 

(viajando 

sozinho) 

2 4 6 Suplemento 

Single 

15.10.21 – 15.12.21  4739  2.699  2419 2325 1505 

16.12.21 – 05.01.22  
10.04.22 – 24.04.22  

5519  3125  2845  2749  1859 

06.01.22 – 09.04.22  
25.04.22 – 30.04.22  

4829 2745 2465  2369  1555  

01.05.22 – 05.06.22  4545 2559  2249  2149  1405  

06.06.22 – 03.07.22 Sem Navegação 

04.07.22 – 30.09.22  4545 2559  2249  2149  1405  

 

Obs.: Preços por pessoa conforme n°. de pax, em dólares (USD) 

Hospedagens 

 CAIRO: The Nile Ritz-Carlton, Cairo 5* Standard (Categoria do quarto: Deluxe City 

ou Museum view room)  

 CRUZEIRO NO RIO NILO: Historia the Boutique Hotel Nile Cruise 5* Luxo (Categoria do 

quarto: Luxury Cabins)  

 

The Nile Ritz-Carlton, Cairo:   

Suplemento para a categoria Deluxe Nile View Room  
até 30 setembro de 22: USD 60 por QUARTO por noite 

 

Validade: até 30/09/22. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  Four Seasons Nile Plaza  |  Historia the Boutique Hotel Nile Cruise 



No. Pax Single 

(viajando 

sozinho) 

2 4 6 Suplemento 

Single 

15.10.21 – 15.12.21  4875  2769 2485  2395  1575 

16.12.21 – 05.01.22  
10.04.22 – 24.04.22  

5655  3149  2865  2775 1975 

06.01.22 – 09.04.22  
25.04.22 – 30.04.22  

5469 3065 2779 2689  1869  

01.05.22 – 05.06.22  4909 2739 2435  2335  1585  

06.06.22 – 03.07.22 Sem Navegação 

04.07.22 – 30.09.22  4909 2739 2435  2335  1585  

 

Obs.: Preços por pessoa conforme n°. de pax, em dólares (USD) 

Hospedagens 

 CAIRO: Four Seasons Nile Plaza hotel 5* Luxo (Categoria do quarto: superior garden View 

room)  

 CRUZEIRO NO RIO NILO: Historia the Boutique Hotel Nile Cruise 5* Luxo (Categoria do 

quarto: Luxury Cabins)  

 

Four Seasons Nile Plaza:   

Suplemento para a categoria Nile View Room with Balcony   

até 30 setembro de 22: USD 110 por QUARTO por noite  

 

Validade: até 30/09/22. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  Four Seasons 01
st
 Residence  |  Historia the Boutique Hotel Nile Cruise 



No. Pax Single 

(viajando 

sozinho) 

2 4 6 Suplemento 

Single 

15.10.21 – 15.12.21  4605 2655  2369 2279  1415  

16.12.21 – 05.01.22  
10.04.22 – 24.04.22  

5609  3169  2889  2799  1905  

06.01.22 – 09.04.22  
25.04.22 – 30.04.22  

4919  2789  2509  2419  1599  

01.05.22 – 05.06.22  4319  2445  2139  2039  1289  

06.06.22 – 03.07.22 Sem Navegação 

04.07.22 – 30.09.22  4319  2445  2139  2039  1289  

 

Obs.: Preços por pessoa conforme n°. de pax, em dólares (USD) 

Hospedagens 

 CAIRO: Four Seasons 01st Residence hotel 5* Luxo (Categoria do quarto: superior garden View 

room, Pyramids or Nile View > sob consulta)  

 CRUZEIRO NO RIO NILO: Historia the Boutique Hotel Nile Cruise 5* Luxo (Categoria do 

quarto: Luxury Cabins)  

 

Validade: até 30/09/22. 

 

 

  The St. Regis Cairo  |  Historia the Boutique Hotel Nile Cruise 

No. Pax Single 

(viajando 

sozinho) 

2 4 6 Suplemento 

Single 

15.10.21 – 15.12.21  5015  2835  2555  2465  1645  

16.12.21 – 05.01.22  
10.04.22 – 24.04.22  

5565  3149  2865  2775  1885  

06.01.22 – 09.04.22  
25.04.22 – 30.04.22  

5105  2885  2599  2509  1689 

01.05.22 – 05.06.22  4819  2695  2389 2289  1539  



06.06.22 – 03.07.22 Sem Navegação 

04.07.22 – 30.09.22  4819  2695  2389 2289  1539  

 

Obs.: Preços por pessoa conforme n°. de pax, em dólares (USD) 

Hospedagens 

 CAIRO: The St. Regis Cairo hotel 5* Luxo (Categoria do quarto: Superior Room city view) 

 CRUZEIRO NO RIO NILO: Historia the Boutique Hotel Nile Cruise 5* Luxo (Categoria do 

quarto: Luxury Cabins)  

 

The St. Regis Cairo hotel:   
Suplemento para a categoria Astor room/ Nile View   

até 30 setembro de 22: USD 75 por QUARTO por noite  

 

Validade: até 30/09/22. 

 

 

  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 05 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. 

 

 

 


