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27 de Fevereiro de 2019
1º DIA – 27/FEV - SÃO PAULO - CAIRO
Pela manhã, apresentação no aeroporto de
Guarulhos, para embarque com destino ao Cairo
via Dubai.
2º DIA – 28/FEV – CAIRO
Chegada ao Cairo, recepção e traslado ao hotel.
Restante do dia livre para atividades
independentes.
3º DIA – 01/MAR – CAIRO – DIA COMPLETO DE
VISITA – (MEMPHIS & SAKKARA)
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, Seguimos 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. (obs: O ingresso do interior das pirâmides não está incluso). CAFÉ DA MANHÃ E
ALMOÇO INCLUÍDOS.

Estátua de Ramses II, Memphis

Alexandria

Museu do Cairo

4º DIA – 02/MAR - CAIRO – DIA COMPLETO
DE VISITA (MUSEU EGÍPCIO DO CAIRO, MESQUITA DE ALABASTRO, CIDADE ANTIGA E
BAZAR KHAN EL KHALILI)
Pela manhã visitaremos o espetacular Museu
Arqueológico do Cairo, que guarda os mais preciosos tesouros do antigo Egito (mais de 100 mil
peças). No segundo andar do museu é possível
admirar o fabuloso tesouro de Tutankhamon,
com sua máscara mortuária em ouro, pesando
mais de 10 quilos. Após, visita 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, etc.
CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

Cidadela de Saladino, Mesquita de Mohamed Ali

05º DIA – 03/MAR - CAIRO – DIA COMPLETO
DE VISITA À ALEXANDRIA
Pela manhã viajaremos com destino à cidade
de Alexandria, onde visitaremos: a Cidadela de
Qaitibay, a Biblioteca moderna de Alexandria.
Almoço em um restaurante local. À tarde, visitaremos o imenso parque Montazah. Tempo livre
na cidade. No final da tarde, regresso ao Cairo.
CAFÉ DA MANHÂ E ALMOÇO INCLUÍDOS.

Bazar Khan El Khalili

Templo de Hatchepsut

06º DIA – 04/MAR – CAIRO-LUXOR - (CRUZEIRO DE 4 NOITES PELO RIO NILO)
Após o café da manhã, traslado ao aeroporto
para embarque com destino à Luxor. 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 Navio. PENSÃO COMPLETA.
07º DIA – 05/MAR – (CRUZEIRO) – LUXOR ECLUSA DE ESNA - EDFU
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. PENSÃO COMPLETA.
08º DIA – 06/MAR – (CRUZEIRO) EDFU - KOM
OMBO – ASWAN
Saída para visita ao impressionante Templo de
Edfu, dedicado ao Deus Horus, o mais bem conservado templo do Oriente-Médio. Retorno ao Navio.
Navegação à Kom Ombo. À tarde, visita ao Templo
de Kom Ombo, o único templo dedicado à duas divindades: o Deus Sobek com cabeça de crocodilo
e o Deus Haroeris com cabeça de falcão. Navegação até Aswan.
PENSÃO COMPLETA.

Templo de Edfu

Templo de Abu Simbel

Aswan

09º DIA – 07/MAR – (CRUZEIRO) 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). À tarde, veremos a grande Represa de Aswan e após visitaremos o lindo
Templo de Philae, localizado em uma pequena
ilha, dedicado à Deusa Isis (Deusa do Amor e da
Magia). PENSÃO COMPLETA.
10º DIA – 08/MAR – ASWAN – TEMPLO DE
ABU SIMBEL – CAIRO
Em horário determinado, traslado ao aeroporto para embarque à Abu Simbel, localizado às
margens do Lago Nasser, para uma visita a um
dos mais importantes e grandiosos monumentos do antigo Egito. Estamos falando dos 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. Após o
término do passeio, embarque com destino ao
Cairo com conexão em Aswan.
CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO.

Templo de Philae

11º DIA – 09/MAR – CAIRO

12º DIA – 10/MAR – CAIRO / DUBAI / SÃO PAULO

Café da manhã. Dia livre para atividades independentes. À noite, traslado ao aeroporto para
embarque com destino à São Paulo.
CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

Embarque nas primeiras horas da madrugada para embarque com destino à São Paulo com conexão imediata em Dubai. Chegada e fim de nossos serviços.

Serviços Incluídos
Acompanhamento de um guia operacional desde o Brasil.
Passagem aérea em classe econômica voando Emirates via Dubai.
Vôos internos: Cairo/Luxor//Aswan/Abu Simbel/Aswan/Cairo
(emitidos localmente)
Hospedagem nos hotéis indicados ou similares, com café da manhã buffet.
04 noites de cruzeiro fluvial pelo Rio Nilo, cabines externas
Refeições inclusas conforme indicadas no roteiro (exceto bebidas),
Todos os passeios descriminados no roteiro.
Passeio via aérea ao maravilhoso templo de Abu Simbel
Guias locais em espanhol ou português (conforme disponibilidade)
Percurso terrestre realizado em ônibus de luxo com ar condicionado.
Seguro viagem Internacional
Gorjetas à carregadores nos hotéis (01 mala por pessoa)
Kit de viagem elaborado especialmente para o grupo.
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HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES – CAT. LUXO
Cairo

Hotel Sheraton Cairo 5* ou similar

Barco Cruzeiro Rio Nilo

MS NILE MAYFAIR 5*Luxo ou Similar

Preço por pessoa em apartamento:

Documentos Necessários:
Passaporte com validade mínima de 6 meses
(a contar da data de embarque)

Duplo ou Triplo:

USD 3.990,00

Visto Egito (emissão no local) USD 35,00

Single:

USD 4.940,00

Vacina: Certificado de Vacina contra Febre
Amarela Internacional (obrigatório)

TaxaUSD
de embarTaxas de embarque:
258,00

CARTŌES DE CRÉDITO VISA OU MASTERCARD

10X SEM JUROS

VIA CARTÃO DE CRÉDITO VISA OU MASTERCARD EM REAIS.

Primordial Operadora
Informações e Reservas:
Telefone: (011) 3257-1667
Email: contato@primordialturismo.com.br
www.primordialturismo.com.br

