ROTEIRO COMPLETO: EGITO - BERÇO DAS 04
CIVILIZAÇÕES
Faraônica, Greco-Romana, Copta e Islâmica

DIA 01
Aeroporto Internacional do Cairo - Cairo
Chegada e assistência no aeroporto – O guia estará esperando o grupo para
acompanhá-lo ao Hotel Barcelo ou similar.

DIA 02
Cairo Faraônico
No Cairo visitaremos as Pirâmides de Gizeh, a Esfinge, o Templo de Valle, o Museu
Egípcio do Cairo e a Loja de Algodão Egípcio.
À noite é possível participar de uma Excursão Opcional com Dança do Ventre ou o
Show de Luzes e Som nas Pirâmides.

DIA 03
Cairo Islâmico e Copta
Visita ao bairro Copta para conhecer as Igrejas mais antigas do Egito, para onde a
Família Santa fugiu durante sua viagem que durou 4 anos nessa terra. Entraremos
na Igreja Suspensa, a Igreja da Cripta de São Sérgio e a Sinagoga de Beni Ezra.
Aproveitaremos o mesmo dia para visitar a Mesquita de Amr Ibn Aas (a primeira
fundada no Egito) - a Cidadela de Saladino ("Citadel") com a Mesquita de
Alabastro.

DIA 04
Cairo - Alexandria
Aproveitaremos esse dia indo a Cidade de Alexandria para conhecer a segunda
capital do Egito, fundada em 332, com a chegada de Alexandre o Grande.
Lá visitaremos a Cidadela de Alexandria, a Biblioteca mais antiga do mundo, o
Palácio da Residência Real de Montasah e as Tumbas Romanas de Catacomb.
No fim de dia voltamos para o Cairo para dormir no Hotel.

DIA 05
Cairo - Luxor
Após o café da manhã, no horário combinado, sairemos do Hotel para tomar o voo
pela Egypt Air com destino a Luxor para nos hospedarmos num Cruzeiro no Nilo
para iniciar nossa viagem pelo Rio.

DIA 06
Luxor
Pela manhã bem cedo, sairemos para ver os maravilhosos Templos Luxor e Karnak
- os Templos Sagrados mais gigantescos de todo o mundo, residência de Amon Rá,
o deus da capital Tebas.
Logo visitaremos o Vale dos Reis, Rainhas, o Templo de Habu e as duas Estátuas de
Memnon.

DIA 07
Luxor - Esna - Edfu
Saída de Luxor, navegando contra corrente em direção ao Sul do Egito com
destino a Esna com suas eclusas.
Em seguida, navegação para Edfu e visita ao Templo de Horus.

DIA 08
Edfu - Kom Ombo - Aswan
Pela manhã, em um carro puxado por cavalos, visita ao Templo de Edfu - o melhor
conservado do Egito.
À tarde conheceremos o Templo de Kom Ombo às margens do Nilo, dedicado a
Sobek o deus crocodilo. Retorno ao barco para a navegação a Aswan.
À noite, a animada "Egyptian Night", onde todos os hóspedes vestidos em suas
galabeyyas (traje tradicional do Egito), poderão dançar ao som de música típica e
degustar um autêntico buffet de iguarias egípcias e show com dança do ventre.
Jantar a bordo.

DIA 09
Aswan - Cairo
Chegando a Aswan, após o café de manhã, normalmente se pega a Excursão
Opcional a Abu Simbel - pela madrugada viajando de carro por 200km para ver o
famoso Templo de Ramses II esculpido nas montanhas.
Em Aswan também há um Passeio Opcional para visitar o povoado Núbio para
fazer Henna*, tomar chá típico e, claro, conhecer o povo Núbio: uma etnia bem
diferente do restante dos Egípcios tanto por sua cultura, hospitalidade e
vestimentas quanto pelo exotismo da cor da pele e olhos azuis, vindos da
miscigenação aos Turcos. Vale a pena conhecê-los!
Tomamos então, o voo de regresso ao Cairo no horário combinado e nos
hospedamos no mesmo Hotel.
(*desenhos temporários feitos na pele com pasta de pó de Henna natural)

DIA 10
Cairo - Brasil
O dia da partida: tomamos o vôo de regresso ao Aeroporto Internacional do Cairo,
onde o grupo embarcará no vôo de volta ao Brasil.

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

INCLUSOS NO PACOTE:
• Hospedagem nos Hotéis e alimentação, segundo o roteiro
• Passagens domésticas com a Egypt Air
• Transporte Rodoviário (ônibus)
• Guia em Português
• Visitas mencionadas no programa
• Seguro de viagem

NÃO INCLUSOS NO PACOTE:
• Visto de entrada
• Gorjeta do Guia e do Carregador
• As bebidas nos restaurantes
• As despesas pessoais, compras e telefonemas
• Almoço ou Jantar no Cairo são cobrados a parte, o Guia pode
providenciar em qualquer Restaurante

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.

