A RETOMADA DO TURISMO NO
EGITO ESPETACULAR
UMA VIAGEM DE MISTÉRIOS, HISTÓRIA E FASCÍNIO POR UM
PREÇO IMPERDÍVEL!
Saídas 14 Jan/ 28 Jan/ 25 Fev/ 11 Mar/ 08 Abr/ 06 Mai 2022 | 07 noites
Grupo com guia egiptólogo profissional em português
a partir do Cairo

NA GRANDE RETOMADA DO TURISMO NO EGITO, A TRANSEUROPA,
HONRADA POR TER SIDO CONVIDADA PELOS NOSSOS PARCEIROS LOCAIS
A PARTICIPAR DESTE MOMENTO, LANÇA UM PROGRAMA PARA ESTE
DESTINO ESPETACULAR POR UM PREÇO IMPERDÍVEL!
VAMOS JUNTOS PARTICIPAR DESTE MOMENTO SENDO RECEBIDOS PELO
NOSSO EXPERIENTE GUIA EGIPTÓLOGO FALANDO EM PORTUGUÊS
FLUENTE, QUE NOS ESPERA DE BRAÇOS ABERTOS E FELIZ EM NOS
MOSTRAR AS MARAVILHAS DO EGITO.
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Uma viagem emocionante no berço de uma das civilizações mais antigas e
avançadas da história da humanidade com todo o fascínio de uma cultura milenar.
A beleza de monumentos fabulosos com sua atmosfera mística ao longo do Rio Nilo
no vale fértil que colore o deserto e ainda incluindo maravilhoso cruzeiro pelo Rio
Nilo.

DESTAQUES INCLUÍDOS NESTE PROGRAMA
•

Passeio no Cairo para visita das Pirâmides de Gizé e a famosa Esfinge e o Templo
do Vale. Visita a uma casa de papiro, Bairro Copto, Museu Egípcio, Down Town e
o Bazar Khan Khalili

•

Passeio em Luxor, visitando o Templo de Karnak e o Templo de Luxor

•

Visita ao Vale dos Reis, Templo da Rainha Hatshepsut, Colossos de Mêmnon

•

Passeio de carruagem para visitar o Templo de Edfu

•

Visita ao Templo Kom Ombo

•

Passeio de felucca pelo Rio Nilo

•

Cruzeiro no Tuya Nile Cruise
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DIA A DIA
Dia 1 – Sexta-feira
BRASIL - CAIRO, EGITO
Apresentação no aeroporto internacional de São Paulo para embarque em voo com
destino ao Cairo.
Dia 2 – Sábado
CAIRO, EGITO
Chegada, recepção e traslado ao hotel. Restante do dia livre. Porta de entrada do Egito,
a cidade do Cairo surpreende pela grandeza de seus monumentos e por sua rica
história. Em suas caóticas e barulhentas ruas, vale um olhar atenciosos para apreciar
traços históricos e culturais típicos de uma civilização que preserva sua essência frente
à todas as mudanças ao longo de milênios. Hospedagem no Cairo.
Dia 3 – Domingo
CAIRO, EGITO
Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para passeio incluído, para conhecermos
as Pirâmides de Gizé (Quéops, Quefren e Miquerinos) com a famosa Esfinge, o Templo
do Vale (o Templo da mumificação do faraó Kéfren). Viver momentos de mistura de
sentimentos atuais e passados. Visitaremos uma casa de papiro, seguindo para visita
do Bairro Copto, onde se encontram as Igrejas antigas como a de Santa Bárbara e São
Sérgio. Nesta igreja, se encontra o lugar onde a Família Sagrada se hospedou quando
foi parar o Egito, fugindo de Herodes. Visitaremos também a Sinagoga de Bem Ezra.
Em seguida iremos para o Museu Egípcio, construído em 1902 e abriga tesouros
arqueológicos milenares e um amplo acervo impossível de ser visitado em apenas um
dia. Mais tarde iremos para Down Town, onde visitaremos vários locais de interesse
como a Praça Tahrir, a Liga Árabe, a Prefeitura do Cairo, etc. Encerraremos nosso
passeio no bazar Khan Khalili, um dos mercados livres mais antigo no Oriente Médio.
Retorno ao hotel. Hospedagem no Cairo.
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Dia 4 – Segunda-feira
CAIRO – EMBARQUE NO CRUZEIRO – TEMPLOS DE KARNAK E LUXOR, EGITO
Café da manhã no hotel. Saída em traslado privativo para aeroporto para embarque
em voo doméstico com destino a Luxor. Chegada e traslado privativo para o porto para
embarque no cruzeiro que nos levará para uma memorável viagem entre Luxor e
Aswan, em que será possível apreciar deslumbrantes paisagens e observar a vida dos
camponeses egípcios ao longo do rio Nilo, com seus costumes e técnicas ainda dos
tempos antigos. Almoço incluído a bordo.
À tarde saída para passeio incluído visitando o templo de Karnak, o centro religioso
mais influente naquela época. O templo principal era dedicado ao culto do deus Amon
mas, como em outros templos egípcios, também adoravam outras divindades.
Visita ao templo de Luxor, que foi construído durante o Império Novo. Foi anexado ao
templo de Karnak por uma avenida (dromos), ladeada por esfinges. O templo foi
construído principalmente por dois faraós, Amenhotep III (parte interna do templo) e
Ramsés II, que terminou o templo. À noite show do barco e jantar incluído a bordo.
Hospedagem a bordo.

Dia 5 – Terça-feira
VALE DOS REIS – TEMPLO DE HATSHEPSUT – COLOSSOS DE MÊMNON, EGITO
Café da manhã a bordo. Pela manhã passeio incluído à margem oeste do rio Nilo,
incluindo visita ao Vale dos Reis, que foi o local durante o Novo Império onde os faraós
foram enterrados nas montanhas. Aqui estão enterrados os reis das dinastias XVIII,
XIX e XX e algumas rainhas, príncipes, nobres e até animais.
Visitaremos o templo original da Rainha Hatshepsut (dinastia XVIII), de maior valor e
prestígio entre os monumentos construídos no vale. É único no seu gênero no Egito.
No caminho vamos passar pela casa do arqueólogo Howard Cárter, o responsável pela
descoberta da tumba de Tutankhamon em 1922 que está localizada no lado oeste de
Luxor. Visitaremos também os Colossos de Mêmnon. Retorno ao barco e almoço
incluído a bordo. Navegação com destino a Edfu. Jantar incluído a bordo.
Hospedagem a bordo.
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Dia 6 – Quarta-feira
EDFU – KOM OMBO – ASWAN, EGITO
Café da manhã a bordo. Pela manhã, passeio incluído de carruagem para visitarmos
o Templo de Edfu, que é o mais preservado do Egito e foi chamado Mesen, " O lugar
da lança", "Casa de Rá". Este templo é considerado um ponto grande de energia
positiva. Navegando para Kom Ombo. Almoço incluído a bordo.
Chegada a Kom Ombo e saída para passeio incluído para visitarmos o Templo Kom
Ombo, um edifício incomum, totalmente simétrico, com duas entradas, duas salas de
hipostilos e dois santuários. Isso é porque ele é dedicado a dois deuses: o Deus falcão
Haroeris (Horus, o velho ou grande) e o deus Sobek, divindade local com a cabeça de
um crocodilo. Navegando para Aswan. Jantar incluído a bordo. Após o jantar,
desfrutaremos da festa Galabeya, onde haverá possibilidade de vestirmos os belíssimos
trajes tradicionais egípcios. Hospedagem a bordo.
Dia 7 – Quinta-feira
ASWAN, EGITO
Café da manhã a bordo. Pela manhã passeio incluído de felucca, tradicional barco à
vela, pelo rio Nilo. Neste passeio poderemos admirar o mausoléu de Aghakhan e a
paisagem da Ilha Elefantina, um posto comercial para os antigos egípcios cuja nome
remonta ao comércio de marfim dos elefantes. Almoço incluído a bordo.
À tarde, passeio opcional, visitaremos o povoado Núbio, um dos lugares únicos
atualmente, para conhecermos a vida destas pessoas, a cultura e natureza local.
Chegando à cidade, visitaremos uma casa da família núbia que nos surpreenderá muito
com seus costumes e sua decoração. À noite, show folclórico, jantar incluído a bordo.
Hospedagem a bordo.
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Dia 8 – Sexta-feira
ASWAN – CAIRO, EGITO
Pela manhã bem cedo, passeio opcional ao templo famoso de Abu Simbel, com seus
impressionantes templos de Ramsés Segundo e Nefertari. resgatados da profundidade
do Nilo (lago Násser).
Após o café da manhã a bordo, desembarque do navio.
Traslado ao aeroporto para embarque em voo doméstico com destino ao Cairo.
Chegada e traslado ao hotel. Restante do dia livre para descanso. Hospedagem no
Cairo.
Dia 9 – Sábado
CAIRO, EGITO
Café da manhã no hotel. Em horário oportuno saída para aeroporto para embarque em
voo com destino ao Brasil.

VALOR DA PARTE TERRESTRE
Valor do programa por pessoa em apartamento duplo: US$ 790,00
Valor para 1 criança de 0 a 5 anos viajando com 2 adultos: sem custo
Valor para 1 criança de 6 a 11 anos viajando com 2 adultos: US$ 408,00
Entrada de US$ 394,00
Saldo em 03 parcelas mensais: US$ 132,00
SUPLEMENTOS
Suplemento viajando individual: US$ 290,00
TAXA
Taxa de remessa para pagamentos ao exterior: US$ 76,00 (sujeita a alteração)
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GORJETAS
Gorjetas obrigatórias pagas no navio: US$ 40,00 por pessoa
VISTO
Valor aproximado do visto pago diretamente na entrada do Egito: US$ 40,00
VOOS DOMÉSTICOS:
Valor aproximado das passagens aéreas para voos internos: Adulto: US$ 280,00
Criança: US$ 250,00
PASSEIO OPCIONAIS:
Valor por pessoa para passeio de balão: US$ 130,00
Valo por pessoa para passeio a Abu Simbel por terra: US$ 130,00
Valor por pessoa para visita do povoado Núbio: US$ 55,00
VOOS E CIA AÉREA PREVISTOS:
Por favor verifiquem tarifas aéreas com seus consultores de viagem.

O PROGRAMA INCLUI
• Traslados de chegada e saída para os voos sugeridos pela Transeuropa (caso o
passageiro esteja viajando em voos diferentes do grupo os traslados serão de sua responsabilidade) ;
• 03 noites de hotel no Cairo com café da manhã em apartamento duplo;
• 04 noites de cruzeiro no Tuya Nile Cruise ou similar em cabine dupla com todas as
refeições incluídas;
• Passeio no Cairo; visita aos Templos de Luxor e Karnak; passeio ao Vale dos Reis;
visita ao Templo da Rainha Hatshepsut; visita aos Colossos de Mêmnon; visita ao
Templo de Edfu; visita ao Templo de Kom Ombo; passeio de felucca;
• Todos os traslados em veículos com ar condicionado e WI Fi;
• Todos os ingressos dos locais a serem visitados;
• Todos os impostos e taxas hoteleiras;
• Kit de viagem Transeuropa;
• Serviço de maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
• Acompanhamento de guia local egiptólogo profissional falando em português a partir
do Cairo
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NÃO ESTÃO INCLUÍDOS
• Refeições não mencionadas no programa;
• Bebidas durante as refeições incluídas no programa;
• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas públicas e/ou privadas sempre que
necessária;
• Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, souvenires, lavanderia, gorjetas
etc.;
• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como cancelamento de voos e ferries,
doença, acidentes, bloqueios de estradas, intempéries etc.;
• Vistos e taxas referentes;
• Gorjetas do guia e motorista
• Gorjetas no navio;
• Passeios opcionais;
• Seguro de viagem e de cancelamento de viagem;
• Passagens aéreas internacionais;
• Passagens aéreas domésticas;
• Qualquer item não mencionado como incluso.

HOTÉIS PREVISTOS
Cairo

sujeitos à alteração por similares da mesma categoria

Barceló Cairo Pyramids
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229 Pyramids Road, Giza, 99999 Cairo, Egito –

TUYA NILE CRUISE
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FORMA DE PAGAMENTO:
Parte Terrestre
Entrada de US$ 394,00 +taxa e o saldo em 03 parcelas mensais de US$ 132,00 sem juros nos cartões
VISA/MASTER e AMEX (sujeito à aprovação).
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
É necessário para brasileiros: passaporte com validade mínima de 06 meses e seguro de viagem
internacional. Visto para o Egito que poderá ser tirado no Brasil ou localmente, na chegada. Consulte
seu agente de viagem. Vacina de febre amarela com certificado internacional. Os passageiros de outras
nacionalidades devem consultar suas embaixadas ou consulados sobre a necessidade de vistos de
entrada. Por favor consultem seus vendedores para informações atualizadas referentes aos protocolos
de viagem para Covid 19 por ocasião do embarque.
SEGURO DE VIAGEM E DE CANCELAMENTO DE VIAGEM
Sugerimos que no ato da contratação do programa/viagem, seja adquirido o seguro viagem obrigatório
que já consta o seguro de cancelamento de viagem. (verifique a apólice). Importante ressaltar que o
seguro de cancelamento só poderá ser acionado quando a aquisição do mesmo se der no ato da compra
do pacote de viagem. Consulte o seu agente de viagem.
IMPORTANTE
Buscando o melhor para o nosso cliente nossos roteiros continuam sendo oferecidos com a parte aérea
e terrestre, mas para apresentar nossos programas com maior transparência estamos desvinculando os
valores de parte aérea e parte terrestre. Desta forma damos oportunidade aos nossos clientes de
utilizarem nossas sugestões, embarcarem em outra Cia aérea de sua escolha ou utilizar seu programa
de milhagem.
VOOS INTERNOS DOMÉSTICOS OU INTERNACIONAIS / BAGAGENS
A regra de bagagem despachada para esta viagem é de uma mala de até 23kg por passageiro,
independente da regra da Cia aérea e da classe comprada pelo passageiro. Passageiros com excesso de
bagagem devem se responsabilizar pela sua bagagem extra. Na hipótese de excesso de bagagem, ter
de pagar as sobretaxas devidas e cobradas pelas empresas contratadas. Obs: Alguns programas podem
ter incluídos no seu preço voos internos emitidos localmente junto ao prestador de serviço do exterior,
sendo assim estes bilhetes têm como regra a franquia de bagagem local que é de no máximo 20 kg por
passageiro, o excesso, poderá ser cobrado separadamente pela Cia Aérea no momento do embarque.
ACOMODAÇÕES
Os hotéis, normalmente não possuem quartos triplos ou quádruplos, sendo que quando solicitado e
aceito pelos passageiros para estes poderão ser designados aptos com duas camas de casal
exclusivamente ou quando disponíveis pelo hotel camas extras, ou sofá-cama e até mesmo cama de
armar, com natural redução do espaço individual de circulação. Nota: A Europa não disponibiliza
normalmente aptos Quádruplos e onde existir tal disponibilidade não recomendamos que seja utilizado.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
• Reservamo-nos o direito de modificar e/ou cancelar a programação por motivos alheios a nossa
vontade.
• Aconselhamos a aquisição do seguro de saúde viagem obrigatório, para sua tranquilidade. Consulte
com seu agente de viagem o seguro que melhor atenda às suas necessidades.
• Os preços são apresentados em dólar ou euro e serão convertidos para reais ao câmbio do dia do
pagamento.
• Os hotéis, Cia Aérea, voos previstos e passeios podem sofrer alterações por outros de categoria
similar por motivo de força maior.
• Lugares limitados, os programas estão sujeitos a lotação sem aviso prévio.
• Não serão efetuadas reservas sem pagamento.
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