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CARNAVAL NO EGITO 2022 

História, Mistério e Encantamento 
13 dias

SAÍDA 22 DE FEVEREIRO DE 2022

Apresentação no aeroporto de Guarulhos para embarque às 
23h50 com destino à Istambul na Turquia. 
Traga consigo todos os documentos necessários para a viagem; 
passaporte válido, certificado de vacina requerido, entre outros.  
 

Chegada à Alexandria, recepção pelo nosso representante local 
para emissão do visto e assistência. Após, traslado privativo ao 
hotel e restante do dia livre para atividades independentes. 

1º DIA - 22 de Fevereiro 

    SÃO PAULO
3º DIA - 24 de Fevereiro 

    ISTAMBUL            ALEXANDRIA  

Partida do vôo de madrugada. Chegada à noite em Istambul e 
conexão Imediata para Alexandria. 
 
 

Dicas da Primordial - Use roupas confortáveis, faça refeições 
leves e hidrate-se durante o voo. 

 
Hoje visitaremos à cidade de Alexandria onde veremos a Coluna 
de Pompeu, o vestígio mais importante do Serapeion.  
Seguiremos nossa viagem pelo passeio marítimo, onde  faremos 
uma parada para foto do Forte de Qaitbay construído no final do 
século XV, localizado onde ficava supostamente o antigo Farol de 
Alexandria. Visitaremos a Nova Biblioteca de Alexandria, edifício 
único de formas modernas. Após o almoço, faremos uma breve 
visita ao Parque de Al-Muntazah e a seu Palácio; Antiga 
Residência de Verão do Rei Farouk.   A tarde, seguiremos via auto 
estrada com destino à cidade do Cairo. Chegada e acomodação 
no hotel. 

4º DIA - 25 de Fevereiro 

    ALEXANDRIA            CAIRO  
2º DIA - 23 de Fevereiro 

    SÃO PAULO            ISTAMBUL  



Memphis & Sakkara - Almoço no Hotel Marriot Mena House com 
vista para as Pirâmides. Hoje iremos iniciar as visitas a todas as 
maravilhas que a cidade tem a oferecer, principalmente os seus 
monumentos milenares. Será visitada a Cidade de Sakkara, com 
suas importantes tumbas, construída pelo famoso arquiteto 
Imhotep, a primeira pirâmide escalonada do antigo Egito.  Após, 
prosseguiremos para Memphis, onde veremos as ruínas da 
primeira capital egípcia, assim como a gigantesca estátua de 
Ramsés II, a Esfinge de Alabastro e as ruínas do Templo de Ptah. À 
tarde visitaremos: A Grande Pirâmide de Gizé, uma das sete 
maravilhas do mundo, que foi construída para preservar o túmulo 
de Keops.  A construção tem 146 metros de altura e cerca de 2,5 
milhões de blocos de pedra, alguns dos quais pesando mais de 15 
toneladas, seguiremos depois para a Pirâmide de Kefren, um 
pouco menor (136 metros de altura) e em seguida Micerinos, a 
menor delas, que mede "apenas" 62 metros de altura. Iremos 
conhecer também a aérea do Templo de Granito e a famosa 
Esfinge, legendária estátua com corpo de leão e cabeça de 
homem, cujo rosto se assemelha ao do Faraó Keops. Esse 
monumento impressionante, construído em 4.500 anos a.C e com 
73 metros de comprimento por 23 de altura, já esteve coberto 
pela areia do deserto e foi desenterrada por diversas vezes ao 
longo dos séculos. O ingresso ao interior das pirâmides não 
está incluso). 

Após o café da manhã, traslado ao aeroporto para embarque com 
destino à Luxor.  Nesta cidade, localizada às margens do rio Nilo, 
você embarcará a bordo de um cruzeiro para fazer um incrível 
viagem através das águas calmas do Rio Nilo. Chegada e traslado 
ao barco, acomodação em confortáveis cabines externas. Após, 
saída para visitar Luxor, antiga cidade de ¨Tebas¨ capital do Alto 
Egito. O Templo de Luxor é um dos mais importantes 
monumentos do Egito. Foi construído na maior parte por 
Amehotep III e ampliado posteriormente por Tutankhamon, 
Horemheb e Ramsés II. Também veremos o  Templo de Karnak, 
que juntamente com o de Luxor, formava parte da famosa Tebas 
das Mil Portas. Retorno ao barco.  

5º DIA - 26 de Fevereiro 

    CAIRO     

Hoje o dia é especial. Iniciamos nossa visita com uma parada para 
fotos no Colossos de Memnon. Após, seguimos para visitar o 
grandioso Vale dos Reis, com suas tumbas de reis da dinastia 
moderna, onde teremos oportunidade de admirar a riqueza dos 
afrescos, todos muito bem conservados. (ingresso da Tumba de 
Tutankhamon não está inclusa). Após seguiremos com destino ao 
Vale das Rainhas onde veremos o monumental Templo da Rainha 
Hatshepsut, encravado em uma montanha. Retorno ao navio. 
Início de navegação em direção à Edfu. Passagem pela eclusa de 
Esna (horário indeterminado), com subida do navio ao novo nível 
do Nilo 6 metros acima do anterior. Quando o Navio passa pela 
eclusa há vendedores em seus pequenos botes que oferecem aos 
passageiros dos barcos, toalhas de mesa, túnicas, lenços, etc por 
preços inacreditáveis. 

6º DIA - 27 de Fevereiro 

    CAIRO  

Tour Privado - Museu Egípcio do Cairo, Mesquita de Alabastro, 
Cidade Antiga e Bazar Khan El Khalili 
Pela manhã visitaremos o espetacular Museu Egípcio de Arte 
Faraônica, a Mesquita de Mohamed Ali na Cidadela de Saladino, 
o Bairro Copto com várias igrejas cristãs, a mais famosa é a igreja 
Santa Maria, conhecida também como igreja suspensa. 
Continuação para o colorido e animado Gran Bazar Khan El Khalili 
onde é possível comprar artesanato, pedras, mantas, especiarias, 
toalhas de algodão egípcio entre outros. 

7º DIA - 28 de Fevereiro 

    CAIRO            LUXOR  

8º DIA - 1 de Março 

    LUXOR            ESNA            EDFU 



Hoje visitaremos o incrível templo de Edfu, templo de adoração 
do deus Hórus.  
Este santuário representa o templo egípcio mais bem preservado, 
mas permaneceu escondido sob a areia por vários séculos até que 
o arqueólogo francês Auguste Mariette o descobriu em meados 
do século XIX. Retorno ao barco e navegação até Kom Ombo, 
nesta cidade você visitará o templo que foi dedicado a Haroeris o 
Deus com cabeça de falcão e Sobek o Deus com cabeça de 
crocodilo.  
Aproveite essa tarde para apreciar as belezas do Rio Nilo e suas 
margens. No final do dia navegaremos com destino à Aswan e 
passaremos a noite à bordo. 

Desembarque do barco. Em horário determinado, traslado ao 
aeroporto para embarque com destino ao Cairo, chegada e 
traslado ao hotel.  
Passeio Opcional aos templos de Abu Simbel - Embarque em 
um curto voo de 20 minutos para conhecer os lendários templos 
de Abu Simbel e seu famoso sítio arqueológico localizado às 
margens do Lago Nasser onde estão  os templos de Ramses II e 
da Rainha Nefertiti. Com a construção da represa nova, estes dois 
templos ficariam submersos. A engenharia moderna, permitiu 
realoca-los em um ponto mais alto ao original, mantendo 
entretanto a exata posição que permite que 2 vezes ao ano, o Sol 
ilumine por alguns momentos unicamente a imagem de Ramses II 
colocada no fundo do templo. Este complexo de templos, 
constituem um dos mais importantes e grandiosos monumentos 
do antigo Egito.  Após o término do passeio, embarque com 
destino ao Cairo com conexão imediata em Aswan.

11º DIA - 4 de Março 

ASWAN

Pela manhã faremos um divertido passeio de barco em Felucas 
(típicos veleiros egípcios) para admirar uma vista panorâmica da 
Ilha Elefantina, jardim botânico e Mausoléu de Agha Khan 
(entradas não incluídas).  A paisagem é deslumbrante e relaxante.  
À tarde, veremos a grande Represa de Aswan e após visitaremos 
faremos uma pequena travessia em barco até pequena ilha de 
Philae, onde fica o incrível templo construído por Ptolomeu II e 
dedicado à Deusa Isis (Deusa do Amor e da Magia) 
O Templo de Philae tem uma grande importância para os egípcios 
já que, segundo a lenda, quando o rei Osíris foi assassinado por 
seu irmão, o qual espalhou partes do seu corpo por todo o país, 
sua esposa Isis as pegou e se refugiou na Ilha de Philae para 
reconstruí-lo. 

Período da manhã livre para atividades independentes. 
Término da diária as 12hs. Às 22h30, traslado ao aeroporto para 
embarque com destino à Istambul. 

Dicas da Primordial: Sugerimos visitar o recém inaugurado museu 
do bairro Copto ou conhecer a parte do Novo Cairo, para ter uma 
ideia do contraste entre novo e o antigo.  
Uma parte moderna da cidade com shoppings, casas e edifícios 
novos  e hotéis de luxo. 
 

12º DIA - 5 de Março 

    CAIRO            ISTAMBUL  

10º DIA - 3 de Março 

    ASWAN

13º DIA - 6 de Março 

    CAIRO            ISTAMBUL           SÃO PAULO  

Partida do vôo de madrugada. Chegada à Istambul e conexão 
Imediata para São Paulo. Chegada e fim de nossos serviços.  Hora 
de retornar para casa, levando na memória muitas lembrança e 
experiências inesquecíveis.  

9º DIA - 2 de Março 

    EDFU            KOM OMBO            ASWAN



Acompanhamento de um guia operacional desde o Brasil.  
 
Passagem aérea em classe econômica voando Turkish 
Airlines via Istambul. 

Refeições conforme especificado no roteiro (exceto 
bebidas). 

Todos os passeios descriminados no roteiro. 

Guias locais em espanhol ou português (conforme 
disponibilidade). 

Percurso terrestre realizado em ônibus de luxo com ar 
condicionado. 

Seguro viagem Internacional - Consulte* 

Kit de viagem elaborado especialmente para o grupo. 

Gorjetas para a tripulaçao do cruzeiro inclusas. Demais 
gorjetas não estão incluídas (guias, motoristas,      
carregadores de malas, etc).    

5 noites de hospedagem nos hotéis indicados ou similares, 
com café da manhã buffet. 

4 noites de cruzeiro fluvial pelo Rio Nilo, cabines externas 
Standard com pensão completa. 

Early Check-In em Alexandria. 

Alexandria 

Cairo 

Rio Nilo 

Cairo 

Hilton Alexandria Corniche 5  -  Sheraton 5  ou similar 

Fairmont Nile City 5  Deluxe  -  ou similar 

Cruzeiro MS Nile Mayfair 5  -  ou similar 

Le Meridien Cairo Airport 5  -  ou similar 

Aéreo e Terrestre: 
Preço por pessoa 

Apartamento Duplo ou Triplo: 
USD 3.590,00 

Apartamento Single: 
USD 4.570,00 

Taxas de Embarque: 
USD 354,00 

Passeio Opcional à Abu Simbel (avião): USD 380,00 

Visto do Egito (emissão local): USD 30,00 

Documentos necessários: 
Vistos: Egito. 
Passaporte: Original com validade mínima de 06 meses. 
Febre Amarela: Comprovante internacional. 

*Seguro Viagem:  
Passageiros Acima de 65 anos, favor nos consultar  
sobre diferença de preços e/ou redução de cobertura 

Promoção para reservas  
antecipadas 

10X SEM JUROS

SERVIÇOS INCLUÍDOS 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

COVID-19 
Favor nos consultar sobre as informações atualizadas referentes aos 

protocolos sobre a COVID19 para viajantes, como  obrigatoriedade de 
vacinas, testes de PCR´s entre outros.  

Todos esses documentos e taxas/PCR´s necessários na ocasião do embarque 
são de responsabilidade do passageiro. 

Informações e Reservas:  

(11) 3257-1667 

www.primordialoperadora.com.br 

contato@primordialturismo.com.br 
  

22 anos 

Primordial Operadora e Turismo
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