
 

 

 

 

 

 

 

DIA 1  

Aeroporto Internacional do Cairo - Cairo 

Chegada de Washigton. 
Assistência no Aeroporto Internacional do Cairo: O guia estará lá para auxiliar nos 
trâmites do Visto. 
Saída para o apartamento, localizado na zona das Pirâmides. 
As compras nesse dia serão na Loja de Papiro Original, o primeiro papel fabricado 
no mundo. 
 
 

DIA 2  

Saqqara - Giza 

Saída pela manhã para visitar a Necrópolis de Saqqara com suas Pirâmides. A 
Necrópolis está dividida em 10 planaltos com mais de 80 Pirâmides. 
Conheceremos as Pirâmides de Giza ( Keops, Kefren, Mequerinos). Após o almoço 
em um Restaurante “5 Colheres”, saímos para Saqqara para visitar a Pirâmide de 
Degraus, a Pirâmide de Titi e a Pirâmide de Unas. 
As compras nesse dia serão de Algodão Egípcio, em uma Loja renomada no Egito 
com uma Escola de Tapetes para conhecer as técnicas de fabricação dos mesmos. 
À noite é possível pagar à parte um passeio no Nilo com Dança do Ventre e jantar. 
 
 

DIA 3  

Cairo Islâmico e Copta 

Saída pela manhã para visitar o Museu Egípcio de Antiguidades. Em seguida, 
visitaremos a Mesquita do Sultão Hassan, onde esteve Barak Obama, Presidente 
dos Estados Unidos: Essa foi a primeira visita do Presidente quando esteve no 
Egito, pela importância dessa Mesquita na Civilização Islâmica. 
Conheceremos o bairro Copta e almoçaremos em um Restaurante no Nilo. Após o 
almoço, visitaremos a Igreja mais antiga do Cairo, onde se refugiou a Família Santa 
durante sua passagem pelo Egito. 
As compras nesse dia serão de Essências e Perfume em uma famosa Loja, 
conheceremos o processo pelo qual os Egípcios extraiam das flores as essências do 
“Segredo do Deserto”, Sândalo, Lótus, Mirra e similares. 
A noite é possível pagar à parte o Show de Luzes e Som nas Pirâmides de Giza. 
 

 

 

ROTEIRO COMPLETO: CAIRO E ALEXANDRIA 
 

As Jóias das Civilizações Faraônica, Romana, Copta e Islâmica 



 

 

 

 

DIA 4  

Cairo - Dia Livre 

O dia é livre. Se pode contratar uma visita a Aldeia Faraônica (similar em termos 
históricos, a Aldeia de Williamsburg em Virginia nos Estados Unidos, que conta a 
história e vida dos nativos). Esta visita é um documentário sobre a vida cotidiana 
dos egípcios. 
À noite se pode passear pelo grande bazar de Khan El Khalili para comprar 
lembrancinhas. 
 
 

DIA 5  

Alexandria 

Saímos no horário previsto para conhecer a cidade mais linda do Mar 
Mediterrâneo. 
Visitaremos as ruínas Romanas, como Catacomb e a Coluna de Pompeu. 
Conheceremos a Biblioteca de Alexandria e  almoçaremos na praia. 
À noite podemos alugar quiosques e ficar até o anoitecer na praia de Alexandria. 
Pernoite em Alexandria e saída de retorno ao Cairo no dia seguinte pela manhã. 
 
 

DIA 6  

Cairo 

Chegamos à tarde ao Cairo e descansamos durante o restante do dia no 
apartamento.  
 
 

DIA 7  

Cairo - Ash Sharquia 

No horário combinado, saímos do Cairo para viajar a província do Ash Sharquia. 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

INCLUSOS NO PACOTE: 
 

• Guia em Português e motorista 

• Diárias do Guia 

• Hospedagem em apartamento familiar com 03 dormitórios, 02 

banheiros e cozinha - equipado com ar condicionado, aquecedor e 

enxoval novo 

• Transporte durante os passeios, ida e volta do Aeroporto, viagem à 

província de Ash Sharquia em carro modelo 2011-2012  

• Almoço durante os passeios com o Guia em Restaurante 5 estrelas 

• Passeios segundo o roteiro 

 

PREÇO DO PACOTE (por pessoa): 
 

• Quantidade mínima de 02 (duas) pessoas. 

• Para grupos com mais 06 (seis) pessoas, há um desconto de 10% no 

valor do Pacote 

• Para Grupos com mais de 09 (nove) pessoas, há um desconto de 15% 

no valor do Pacote. 

 

NÃO INCLUSOS NO PACOTE: 
 

• Visto de entrada  

• Gorjeta do Guia, Carregador e Motorista  

• As bebidas nos restaurantes 

• As despesas pessoais, compras e telefonemas 

• Passeios e programas opcionais 

NOTAS: 
 

• O Roteiro pode variar de acordo com a data de saída do  

voo do Brasil 

• O preço do Pacote é variável: pode subir ou baixar conforme o 

número de pessoas por grupo, a estação ou temporada. 

 


