
 

Mistérios do Oriente – Egito Cultural com cruzeiro Farah Nile Cruise 

9 dias / 8 noites 

 

 
 

Uma oportunidade única para se deslumbrar com as 

várias maravilhas do Egito Clássico: as imponentes 
pirâmides, a majestosa esfinge, os museus repletos de 

arte, cultura e história, e muito mais. As obras 

grandiosas de templos antigos fazem frente ao Rio 
Nilo, por onde você navegará em um cruzeiro luxuoso. 

Passeie de balão por Luxor, e explore o Cairo em sua 

essência, nessa grande jornada para assimilar o 

máximo do que um dos países mais deslumbrantes do 
mundo tem a oferecer. 

 

A partir de 
USD 2.479,00 por pessoa 

 

 

 

 

 

Destaques: 
 

 Kit Mistérios do Oriente; 

 Saída Promocional única! 

 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; 

 Passeie de balão por Luxor 

 Navegue o icônico Rio Nilo, no conforto de 

um cruzeiro; 

 Encontre as famosas múmias egípcias no 
Museu Nacional da Civilização Egípcia; 

 Passeios nos templos e sítios antigos com guia 

privativo. 

 

 
 

  



  DAY BY DAY 

02 de setembro de 2022 – Chegada em Cairo 

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

imigração. Visto do Egito incluído.  

Traslado privativo do aeroporto até o hotel, de acordo com a chegada dos participantes.   

Assistência no check-in no hotel. Acomodação por 03 noites.  

Dia livre – nenhuma refeição inclusa.  

 

03 de setembro de 2022 - Cairo 

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.  

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.    

Almoço incluso no hotel Marriott Mena House (bebidas não inclusas).   

Depois, visita ao Museu Nacional da Civilização Egípcia, onde é possível ver 20 múmias reais: 18 faraós 

e 2 rainhas. Museu imperdível!   

Volta ao hotel. Jantar livre (não incluso). Noite livre.   

 

04 de setembro de 2022 – Cairo 

Café da manhã no hotel (incluso). 

De manhã, 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.  

Depois, traslado até a Cidadela e a Mesquita Mohamed Ali (Mesquita de Alabastro). A Citadela é uma 

das atrações turísticas mais populares do Cairo que oferece uma das mais bonitas vistas panorâmicas da 

cidade do Cairo.  

A Mesquita Mohamed Ali (Mesquita de Alabastro) foi projetada pelo arquiteto Yussuf Bushnaq, e teve 

a sua inspiração nas mesquitas de Istambul. A mesquita abriga também a Tumba de Mohammad Ali, um 

dos mais importantes vice-reis do Egito.  

Seguimos para o Bazar Khan El Khalili.  

Almoço incluso no Naguib Mahfouz Restaurant no souk Khan el Khalili (bebidas não inclusas).   

Tempo livre para descobrir o bazar Khan El Khalili, um dos souks 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. Jantar livre (não incluso). Noite livre.  

 

05 de setembro de 2022 - Luxor, Esna e Edfu 



Café da manhã, almoço e jantar inclusos (sem bebidas). 

 

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.  

12:30 – Almoço a bordo  

15:00 – Visita dos Templos de Karnak e Luxor  

20:00 – Jantar a bordo  

 

06 de setembro de 2022 - Luxor, Esna e Edfu 

Café da manhã, almoço e jantar inclusos. 

 

04:30 – Café da manhã no formato “breakfast box” será entregue no lobby do hotel  

05:00 – Passeio de balão para sobrevoar a margem oeste de Luxor onde fica o Vale dos Reis   

07:00 – Visita ao Vale dos Reis e ao Templo da Rainha Hatshepsut  

13:00 – Almoço a bordo  

13:00 – Viagem até Edfu via Esna  

20:00 – Jantar a bordo  

 

07 de setembro de 2022 - Edfu, Kom Ombo e Aswan 

Café da manhã, almoço e jantar inclusos (sem bebidas). 

 

07:00 – Café da manhã a bordo  

08:00 – Visita ao Templo de Horus em Edfu  

10:00 – Viagem até Kom Ombo  

12:30 – Almoço a bordo  

15:30 – Visita ao Templo de Kom Ombo (Sobek & Haeroris)  

17:00 – Viagem até Aswan  

19:30 – Jantar a bordo  

 

08 de setembro de 2022 - Aswan 

Café da manhã, almoço e jantar inclusos (sem bebidas). 

 

Café da manhã estilo “breakfast box” será fornecido durante o trajeto a Abu Simbel.  

Às 03h20, encontro com o guia no lobby do cruzeiro e traslado até o ponto de partida dos ônibus com 

destino a Abu Simbel. Chegada às 07h30.  

Visita por cerca de 2h pelos dois templos e pela cúpula artificial que cobre o grande templo.  



Abu Simbel é um sítio arqueológico com dois templos de rocha maciça, no sul do Egito, a cerca de 290km 

a sudoeste de Aswan. Os templos aqui são únicos, tanto em estilo quanto em sua localização às margens 

do Lago Nasser.  

Primeiro você visitará o Templo do Sol de Ramses II. O local é alinhado para que os raios do sol 

percorram uma passagem na montanha e iluminem o santuário de Ramsés duas vezes ao ano - em 22 de 

outubro e 22 de fevereiro. O Templo de Ramsés II foi dedicado aos 4 deuses universais: Ptah, Re-Her-

Akhtey, Amun-Re e ao próprio Ramsés II.  

Em seguida, você visitará o Templo da Rainha Nefertari, que foi uma das esposas reais de Ramsés e, 

portanto, também a esposa do Deus Sol. Os 2 templos reúnem Ramses II, Nefertari, Hathor e o Deus Sol 

como um só. 

Os dois templos foram descobertos em 1813, quando estavam quase totalmente cobertos de areia. Anos 

depois, em 1960, ambos os templos foram movidos com a ajuda do governo egípcio e da UNESCO para 

evitar seu alagamento devido à construção da Represa Alta de Aswan.   

Traslado de volta ao cruzeiro.  

 

13:30 – Almoço a bordo  

15:00 – Passeio em um tradicional barco Felucca em volta da Kitchener island  

19:30 – Jantar a bordo  

 

09 de setembro de 2022 – Aswan e Cairo  

Após o café da manhã a bordo, check-out e desembarque em Aswan para passeio à Represa Alta, ao 

Obelisco Inacabado e ao Templo de Philae.  

Depois, traslado ao aeroporto para embarque ao Cairo.   

Almoço livre no aeroporto de Aswan no formato de lanche (não incluso).  

Desembarque e check-in no hotel do aeroporto.  

Jantar livre (não incluso). Noite livre.   

 

10 de setembro de 2022 – 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 da 

empresa)  

 Visto de entrada no Egito  

 Traslados privativos nos dias 02 e 10 setembro e para o grupo em Aswan e Luxor, conforme descrito no 

roteiro (modelo Toyota Coaster ou similar com ar-condicionado) com representante de língua portuguesa 

ou espanhola no Cairo e de língua inglesa em Aswan e Luxor.  

 Passeios privativos para o grupo no Cairo (incluindo: Pirâmides, Esfinge, Egyptian Museum, Novo Museu 

das Civilizações, Citadela, e Souk Khan El Khalili) com guia em idioma português;  

 Almoço no restaurante do hotel Marriott Mena House (dia 03 setembro) sem bebidas;  

 Almoço no restaurante Naguib Mahfouz (dia 04 setembro) sem bebidas;  

 Passeio de balão regular em Luxor;  

 Passeio privativo para o grupo a Abu Simbel de ônibus (desde Aswan);   

 Acomodação por 03 noites no Cairo com café da manhã (1ª estadia);  

 Acomodação por 01 noite no Cairo com café da manhã (2ª estadia);  

 Acomodação por 04 noites em um cruzeiro no Rio Nilo (4* Superior) incluindo todas as refeições, bebidas 

não incluídas + guia privativo durante os passeios em idioma português:  

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

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

 Durante a navegação: Templos de Edfu e Kom Ombo   

 Voos domésticos nos trechos: Cairo / Luxor e Aswan / Cairo, em classe econômica com franquia de uma 

bagagem até 23kg  

 

 
Tarifa não inclui: 

 

 Taxas de remessa internacional; 

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

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

 

 

 

  



VALORES 
 

  
Steigenberger Hotel El Tahrir  |  Farah Nile Cruise  |  

Le Meridien Cairo Airport Hotel 

Veículo Toyota Coaster  

Suplemento 

para Single 

No. Pax 10 

Chegada no dia 02 Setembro 

2022  
2479  649  

 

Obs.: Preços por pessoa em dólares (USD) 

Hospedagens 

 CAIRO: Steigenberger Hotel El Tahrir 4* (Categoria do quarto: Superior 

City view room ou similar)  

 CRUZEIRO NO RIO NILO: Farah Nile Cruise 4* Superior (Categoria do 

quarto: standard cabin)  

 CAIRO (aeroporto): Le Meridien Cairo airport hotel 4* Superior (Categoria do 

quarto: deluxe room) 

 

Data: 02/09/22 a 10/02/22. 

 

Política de cancelamento:  

Em caso de cancelamento, será aplicada uma multa conforme abaixo e o valor pago será deduzido de 

reservas futuras e de acordo com a disponibilidade.  

  

 De 45 a 31 dias, 25% da tarifa  

 De 30 a 15 dias, 50% da tarifa  

 De 14 a data de partida, 100% da tarifa  

 

Obs.: A operadora pode cobrar até 20% de multa em caso de reembolso. 

 

 

  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. 

 

 

 

 

 


