
 

 

 

 

 

DIA 01  

Aeroporto Internacional do Cairo – Cairo 

Chegada e assistência no aeroporto – O guia estará esperando o grupo para 
acompanhá-lo ao Hotel reservado. 
 

DIA 02  

Cairo Faraônico 

Após o café da manhã no Hotel, saída cedo para visitar as Pirâmides de Gizeh e a 
Esfinge. 
Em seguida iremos a uma loja de Papiro para conhecer o processo de fabricação 
desse papel, desenvolvido há 5000 anos - lá se pode comprar lembrancinhas em 
Papiro Original. 
A tarde é livre com visita opcional ao Museu Egípcio, acompanhada do Guia. 
À noite ainda é possível participar de uma Excursão Opcional por barco no Nilo 
com jantar e Dança do Ventre, ou do Show de Luzes e Som nas Pirâmides. 

 

DIA 03  

Cairo Islâmico (Opcional) 

Após o café da manhã, o grupo poderá aproveitar o dia para conhecer o Cairo 
Islâmico, visitando a Cidadela de Saladino, a Mesquita de Alabastro, o Museu 
Militar da Fortaleza, o bairro Copta onde a Família Santa se refugiou no Egito e 
então poderão passear pelo resto da tarde no grande bazar de Khan El Khalili. 
 

DIA 04  

Cairo - Luxor 

Saída com 03 horas de antecedência para tomar o voo (Egypt Air) de uma hora 
com destino a Luxor.  
Na chegada iremos direto para o Cruzeiro no Nilo para descansar. 
Havendo tempo disponível, aproveitaremos a noite para assistir ao show de Luzes 
no templo de Karnak. 
 

DIA 05 

Luxor -  Esna - Kom Ombo 

Faremos um City Tour pela Cidade de Luxor para conhecer o Templo de Luxor, 
Karnak, Hatshepsut e o Vale dos Reis. 
Retornamos a nosso navio para seguir nossa viagem com destino a Kom Ombo, 
onde encontra-se o Templo de Sobek, o deus crocodilo. Lá veremos crocodilos do 
Nilo mumificados em um Museu às margens do Rio. 
Seguimos nossa navegação, passando pela Eclusa de Esna à noite, continuando 
nossa viagem contra a corrente do Nilo. 

 

ROTEIRO COMPLETO: RAINHA DO NILO 



 

 

 

DIA 06  

Edfu -  Aswan 

Pala manhã sairemos com o guia para conhecer o famoso Templo de Edfu, num 
carro puxado por cavalos e logo retornamos a nosso navio para continuar nossa 
viagem até a cidade de Aswan, onde chegaremos à noite. 
 

DIA 07 

Aswan - O Obelisco Inacabado 

Se pode contratar com o guia uma visita opcional ao Templo de Abu Simbel: o 
Templo mais famoso de todo o Mundo, erguido pelo faraó Ramses II. A saída é 
pela madrugada para poder retornar por volta do meio dia e conhecer o restante 
da cidade. 
Recomendamos também ir com o guia 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! 
(*desenhos temporários feitos na pele com pasta de pó de Henna natural) 
 

DIA 08 

Aswan - Cairo 

No horário combinado, saímos de nosso Cruzeiro para tomar o voo de volta ao 
Cairo e passamos esse dia no mesmo Hotel. 
 
 

DIA 09 

Cairo - Brasil 

O dia da partida: Saímos para o Aeroporto Internacional do Cairo com 04 horas de 
antecedência para tomar o voo com destino ao Brasil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

INCLUSOS NO PACOTE: 
 

• Hospedagem nos Hotéis e alimentação, Hospedagem nos Hotéis e 

alimentação, Pensão Completa no Cruzeiro segundo o roteiro 

• Passagens domésticas com a Egypt Air 

• Transporte Rodoviário (carro) 

• Guia em Português 

• Visitas mencionadas no programa 

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 

• Para a contratação de Pacote Exclusivo (01 pessoa), há um acréscimo 

de 60% sobre o valor do Pacote. 

NÃO INCLUSOS NO PACOTE: 
 

• Visto de entrada  

• Gorjeta do Guia e do Carregador  

• As bebidas nos restaurantes 

• As despesas pessoais, compras e telefonemas 

 

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. 

 


