
 EGITO COMPLETO – 12 DIAS | OUTUBRO 2022 a ABRIL 2023 
 

 
 

 
PACOTE TERRESTRE COM GUIA FALANDO PORTUGUÊS ou ESPANHOL 

 

1º DIA:   CAIRO 
Chegada ao Aeroporto do Cairo e traslado para o hotel. 
Conforme o horário de chegada é possível fazer algum 
passeio opcional. 
 

2º DIA: VISITA À CIDADE DO CAIRO  
Café da manhã no hotel e saída para visita às Grandes 
Pirâmides de Gizé: Queóps, Quéfren e Miquerinos. Em 
seguida, visita ao mirante das pirâmides para lindas 
fotos e depois conhecer a Esfinge guardiã das Pirâmides, 
com cabeça de Faraó e corpo de Leão. Seguiremos para 
Memphis, a primeira capital do Egito, e Sakkara para 
visitar a Pirâmide de degraus de Djoser. Após o almoço, 
visita às Mastabas, à Pirâmide Teti e a uma fábrica de 
papiro. Retorno ao hotel. 
 

Passeio opcional: À noite, cruzeiro no Rio Nilo com 
jantar e show de danças árabes e odaliscas com 
traslados de ida e volta ao hotel. 
 

3º DIA: VISITA À CIDADE DO CAIRO  
Café da manhã no hotel e dia livre. Pernoite. 
Café da manhã no hotel e passeio de dia inteiro 
visitando o Museu do Egito, a Mesquita de Alabastro e a 
Cidadela de Saladino, passeio ao Bairro de Copta e ao 
Mercado Khan El Kalilli. Almoço em um restaurante local 
durante o passeio.  
 

Passeio opcional: À noite, Show de Luzes nas pirâmides 
de Gizé seguido de um Jantar típico Egípcio com 
traslados de ida e volta ao hotel. 
 

4º DIA: CAIRO  ASWAN        CRUZEIRO NO RIO NILO 
Café da manhã no hotel, saída para o aeroporto e 
embarque com destino a Aswan. Chegada e visita à 
Barragem de Aswan no Rio Nilo e ao Templo de Filae. 
Após, embarque no cruzeiro e almoço a bordo incluso. 
À tarde faremos um passeio de “Felucca” pelo Rio Nilo. 
Retorno ao Cruzeiro, jantar incluso e pernoite. 
 

Passeio opcional:  Passeio na Aldeia Nubia, uma 
experiência absolutamente inesquecível.  

 
5º DIA: CRUZEIRO RIO NILO (ASWAN       KOM OMBO         
EDFU) 
Café da manhã a bordo e manhã livre para desfrutar da 
paisagem (ou passeio opcional). Após o almoço incluso, 
navegação até Kom Ombo e visita ao Templo de Sobek, 
Kom Ombo e Museu das Múmias de Crocodilo, retorno 
ao Cruzeiro e jantar incluso. Navegação até Edfu. 
Pernoite. 
 

Passeio opcional: Visita ao Templo de Abu Simbel (280 
km). Saída às 03:30hs via terrestre e retorno às 13:00hs 
 

6º DIA: CRUZEIRO RIO NILO (EDFU        LUXOR) 
Café da manhã a bordo. Saída em charretes para visita 
ao Templo do Deus Horus, o templo mais conservado de 
todo o Egito. Retorno para o cruzeiro e navegação para 
Luxor com passagem pela eclusa de Esna. Após o almoço 
incluso, visita aos grandes templos de Karnak e de Luxor, 
templos dedicados ao Deus Amon Ra, Deus do solo no 
antigo Egito. À noite jantar típico árabe (Sugerimos 
trajes típicos).  
 
7º DIA:  CRUZEIRO RIO NILO (LUXOR) 
Café da manhã a bordo e saída para visitas aos Colossos 
de Memnon, ao templo da Rainha Hatchepsut, ao Vale 
dos Reis e visita a uma fábrica de alabastro. Retorno 
para o Cruzeiro e almoço incluso. À tarde, visitaremos os 
grandes templos de Karnak e Luxor, templos dedicados 
ao Deus Amon Ra, Deus do solo no antigo Egito. Retorno 
ao Navio e Pernoite. 
 

Passeio opcional: Passeio de Balão ao amanhecer em 
Luxor. 
  
8º DIA: LUXOR  SHARM EL SHEIKH (MAR VERMELHO) 
Café da manhã a bordo e término do cruzeiro. Traslado 
para o Aeroporto de Luxor para embarque com destino 
a Sharm El Sheik com conexão no Cairo. Chegada em 
Sharm El Sheik e traslado ao hotel. Jantar e pernoite.
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9º DIA: SHARM EL SHEIKH 
Dia Livre, hospedagem com all inclusive. 
 
10º DIA: SHARM EL SHEIKH – SANTA CATARINA – 
SHARM EL SHEIKH 
Café da manhã no hotel. Saída para a cidade de Santa 
Catarina (200 km) para visita ao Monastério, uma das 
construções mais impressionantes localizado aos pés da 
montanha de Moises “O Monte Sinai”, construído entre 
os anos de 565 a 527 pelo Imperador bizantino 
Justiniano. O Monastério leva o nome de Santa Catarina 
em homenagem à mártir cristã de Alexandria, morta no 
ano de 395 e que teve seu corpo levado pelos anjos. O 
Monastério é a menor diocese do mundo em atividade, 

além de possuir em sua biblioteca os manuscritos mais 
antigos depois do Vaticano. Em seguida, faremos uma 
parada em uma cidade chamada Dahab às margens do 
Mar Vermelho, almoço incluso. Tempo para disfrutar a 
paisagem e retorno a Sharm El Sheikh. Jantar e pernoite.  
 
11º DIA: SHARM EL SHEIKH 
Dia Livre, hospedagem com all inclusive. 
 
12º DIA: SHARM EL SHEIKH  CAIRO  
Café da manhã no hotel e saída para o Aeroporto de 
Sharm El Sheikh com destino a Cairo. Chegada e conexão 
com seu voo de partida.

   
 
 
HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES)  

Cidades Noites 4* Superior 5* Standard 5* Superior 5* Luxo 

Cairo 3 

Helnan Dream 
Land 

Steingenberger 
Piramides 

Conrad Cairo Four Seasons 1st 
Residence 

Cairo Piramides Hilton Ramses Sheraton Cairo Nile Ritz Carlton 

Piramides Park Hilton Piramides 
Golf 

Fairmont Nile City Marriott Mena 
House 

Barcelo Piramides Grand Hyatt Nile 
Tower 

Semiramis 
Intercontinental 

Kempinski 
 

Cruzeiro no Rio Nilo 4 

Radames II MS Tuya MS Nile Plaza My Fair 

Grand Princess Royal Isadora Royal Vicking 
Sonesta Star 

Godess 

Nile Dolphin MS Zeina 
MS Semiramis I, II, 

III 
Movenpick Royal 

Lili 

MS Mirage MS Opera MS Blue Shadow II 
Movenpick Royal 

Lotus 
Miss Egypt MS Nile Marquise MS Blue Shadow MS Tulip 

 

Sharm El Sheik 4 

Sheraton Sharm Hilton Waters Falls Savoy Sharm Steingenbeger 
Alcazar 

Sonesta Beach 
Sharm 

Parrotel Beach 
Resort 

Renaissence 
Marriott 

Four Seasons 

Sieera Beach Troptel Sharm Sunrise Arabian 
Beach Resort  

Rixos Sea Gate 
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VALORES POR PESSOA EM DÓLAR AMERICANO  
Quarto 4* Superior 5* Standard 5* Superior 5* Luxo 

Individual USD 2.240,00 USD 2.490,00 USD 3.150,00 USD 4.020,00 
Duplo USD 1.830,00 USD 2.090,00 USD 2.330,00 USD 3.580,00 
Triplo USD 1.800,00 USD 2.060,00 USD 2.300,00 USD 3.570,00 

Adicional 
Temporadas 

Especiais* 
USD 210,00 USD 360,00 USD 420,00 USD 690,00 

*Temporadas Especiais: Ano Novo de 20/dez a 02/jan  &  Semana Santa de 29/mar a 05/abr 
 
PASSEIOS OPCIONAIS (REGULARES) - VALORES POR PESSOA EM DÓLAR AMERICANO 

2º dia:  Passeio opcional:  Cruzeiro no Rio Nilo com jantar e show de danças árabes 
Pick-up em seu hotel por volta das 19hs, traslado a uma das docas no Rio Nilo para embarque em um 
dos nossos barcos no Cairo, o Nile Maxim ou o Nile Pharaohs. O passeio terá cerca de 03 horas de 
navegação, tempo o suficiente para apreciar a grandiosidade do Cairo totalmente iluminado. O jantar é 
do tipo buffet e inclui entradas, pratos principais e sobremesas tanto regionais como internacionais (sem 
bebidas). Para tornar a noite ainda mais especial, haverá diversos espetáculos entre os quais a dança do 
vente, tanura (dança do giro) e folclóricos, além de música ao vivo. Ao final do passeio, faremos seu 
traslado de volta ao hotel, por volta das 22 horas. 

USD 90,00 

3º dia:  Passeio opcional:  Show de Luzes nas pirâmides de Gizé seguido de um Jantar 
Pick up em seu hotel por volta das 19:00 horas, traslado para o conjunto arqueológico das pirâmides de 
Gizé. Durante uma hora, vamos apreciar um espetáculo de luz e som com diversas projeções a laser sobre 
a Grande Esfinge e as pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos com cores vibrantes, declarados 
Patrimônios da Humanidade. As projeções fazem referência à história local, a música contribuirá para 
criar um ambiente único, que nos fará mergulhar na época dos grandes faraós do Antigo Egito. Ao 
terminar o espetáculo, levaremos você a um restaurante local onde poderá provar diversos pratos da 
gastronomia do Oriente Médio (s/ bebidas). Após o espetáculo, faremos seu traslado de volta ao hotel. 

USD 80,00 

4º dia:  Passeio opcional:  Visita à Aldeia Nubian 

Pick up no cruzeiro. Desembarque em uma praia de areia e montaremos em um Camelo rumo ao nosso 
destino, a Vila de Gharb Soheil mais conhecida como a Vila Núbia, localizada bem ao sul do Egito quase 
fronteira com o Sudão. Percorreremos o mercado com suas casas e barracas coloridas, conheceremos o 
povo local de pele bem escura e olhar que poucos conseguem descrever. Poderemos tomar um chá, 
degustar de sua comida típica, ouvir sua música e até mesmo fazer uma tatuagem de hena. Os Núbios 
são os habitantes mais autênticos do Egito. Ao término do passeio, faremos o seu traslado de volta ao 
seu cruzeiro. 

USD 80,00 

5º dia:  Passeio opcional:  Templo de Abu Simbel 

Pick up no cruzeiro por volta das 04:00hs da manhã. Durante o percurso, veremos o nascer do Sol no 
meio do deserto e após 3hs de estrada chegaremos ao Templo de Abu Simbel. O famoso complexo de 2 
templos escavados na rocha, um dedicado ao Faraó Ramses II e o outro a Nefertari, sua esposa predileta. 
O estado de conservação dos templos é excelente, já que estiveram enterrados sob a areia até o século 
XIX quando foram descobertos. Nossa visita guiada terá duração de 2 horas, tempo suficiente para 
descobrir cada parte dos dois templos, bem como suas histórias e curiosidades: Por que estão 
conservados em um estado tão impecável? Como foram movidos de lugar? E o que o Governo Egípcio 
fez em troca da ajuda internacional para movê-los? Respostas que só terão ao visitar o local. Ao término 
do passeio, por volta das 10:00hs da manhã, retorno ao seu cruzeiro. 

USD 145,00 

7º dia:  Passeio opcional:  Passeio de Balão em Luxor 
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. 

USD 150,00 
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O PACOTE INCLUI: 
 Voos domésticos em classe econômica: Cairo/Aswan / Luxor / Cairo / Sharm / Cairo, conforme roteiro; 
 03 noites de hospedagem no Cairo em hotel de categoria escolhida, com café da manhã e taxas; 
 04 noites de cruzeiro pelo Nilo com pensão completa (FB sem bebidas); 
 04 noites de hospedagem em Sharm El Sheik em hotel de categoria escolhida com sistema de all inclusive e 

taxas; 
 Traslados: Aeroporto / Hotel / Aeroporto em serviço regular; 
 Assistência nos Aeroportos conforme roteiro; 
 Todas as visitas durante o cruzeiro mencionadas no itinerário em serviço regular; 
 Passeios inclusos conforme descritos no roteiro acima; 
 Gorjetas obrigatórias inclusas. 
 

*Dependendo do dia e horário da chegada, a ordem do roteiro poderá ser alterada. O roteiro definitivo será 
confirmado de acordo com os voos internacionais em até 20 dias antes do embarque. 
 

O PACOTE NÃO INCLUI: 
 As bebidas no Cruzeiro não estão inclusas; 
 Passeios descritos como opcionais; 
 Visto obrigatório no valor de US$ 30,00 (se o visto for feito através da nossa operadora no Egito, um 

representante da operadora estará lhe aguardando no desembarque para lhe entregar o visto e auxiliar na 
imigração);  

 Gorjetas para o Guia, aconselhável US$ 25,00 por pessoa. 
 Excesso de bagagem nos voos internos (é permitido somente 01 mala de 23 kg + 01 mala de 10 kg de bagagem 

de mão por pessoa); 
 Seguro viagem. 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
 Passaporte com, no mínimo, 06 meses de validade e com pelo menos 02 folhas em branco; 
 Em alguns pontos turísticos é necessário pagar uma taxa para poder tirar fotos; 
 O Itinerário pode variar devido às condições climáticas. 
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