EGITO

10 dias, 9 noites

ITINERÁRIO

Cairo - Alexandria - Luxor - Esna - Edfu - Kom Embo – Aswan - Abu Simble (opcional)
DIA 1: CHEGADA AO CAIRO ( -- / -- / J )
À chegada ao aeroporto internacional do Cairo, um dos nossos representantes estará lá para vos dar as boas
vindas e assisti-lo com o processo de imigração. De seguida, transfere para o hotel no Cairo em veículo com ar
condicionado. O nosso representante assegurará um check-in pacífico no hotel. Jantar e estadia no Cairo.

DIA 2: PIRÂMIDES - ESFINGE MEMPHIS - SAQARAH ( PA / A / -- )
Depois do pequeno-almoço faremos uma visita guiada a uma das Sete Maravilhas do Mundo, as grandes
Pirâmides de Giza. Cheops, Chephren e Mycerinus foram consideradas pelos Gregos uma das Sete Maravilhas.
Cada pirâmide é composta por 2.300.000 blocos, cada um pesa em média duas toneladas e meia.
Perto das pirâmides fica também a Grande Esfinge de Giza, que data da era de Chephren (2620 DC). Escavada
do calcário amarelo, esta estátua inesquecível combina a cabeça de um Faraó com o corpo de um leão.
Uma breve visita a uma loja de papyrus ou uma loja de perfumes poderá ser planeada depois da visita.
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O almoço será servido num restaurante oriental antes de começarmos a visita da tarde à capital anciã de
Memphis & Saqarah, onde foi construída a pirâmide de Djoser para o Faraó Djoser e é a pirâmide mais antiga
do mundo, construída em 2700 AC.
Regresso ao hotel e fim de tarde livre onde poderão fazer uma visita opcional às pirâmides onde poderão
assistir a um espetáculo multimédia, ou desfrutar de um jantar a bordo de um cruzeiro no Nilo ou ainda jantar no
restaurante Sequoia à beira do Nilo.

DIA 3: M USEU - CIDADELA - BAZARES DE KHAN EL KHALILI ( PA / A / -- )
Depois do pequeno almoço, viagem até ao Museu do Egipto para uma visita inesquecível. O Museu foi
estabelecido pelo Governo em 1835. O atual edifício foi construído em 1900 pelo arquiteto francês Marcel
Dourgnon. A coleção do museu excede 120,000 objetos que vão desde o período pré-histórico até ao período
Greco-Romano.
Tem 107 salas e o piso térreo acolhe estátuas de grandes proporções. Existe um salão para as Múmias Reais que
acolhe onze reis e rainhas.
O almoço será servido num restaurante oriental antes da nossa visita à Cidadela com a imponente mesquita de
Mohamed Ali.
A Cidadela é uma das atrações principais do Cairo com o seu grande número de museus, mesquitas antigas e
outras atrações, edificada em calcário originário da Montanha de Moqattam. A Cidadela é um dos monumentos
à guerra medieval mais importantes do mundo, tal como um dos marcos visíveis no horizonte do Cairo. Vista do
lado norte, a Cidadela revela o seu carácter medieval.
Depois da visita, faremos uma curta viagem de carro até aos famosos bazares de Khan El Khalili onde terão
tempo livre para passear e fazer compras. Este é um dos bazares mais famosos do mundo com as suas
magníficas ruelas estreitas.
Regresso ao hotel e fim de tarde livre onde poderão fazer uma visita opcional às pirâmides onde poderão
assistir a um espetáculo multimédia, ou disfrutar de um jantar a bordo de um cruzeiro no Nilo ou ainda jantar no
restaurante Sequoia à beira do Nilo.

DIA 4: ALEXANDRIA ( PA / A / -- )
Depois do pequeno almoço, viagem até Alexandria pela estrada do deserto para um dia de visita aos pilares de
Bombay, à Biblioteca de Alexandria, à parte exterior da Cidadela de Qaitbay e aos Jardins de Al Montazah.
A Nova Biblioteca de Alexandria é dedicada ao espírito de abertura e academia da antiga Biblioteca de
Alexandria. É muito mais do que uma biblioteca, contendo 13 departamentos diferentes.
O Forte de Qaitebay guarda a baía há muitos séculos e fica a paredes meias com a fortaleza de Mameluk,
construída em 1480 no local do farol de Alexandria.
A coluna de Pompei tem uma altura de trinta metros e é construída em granito cor-de-rosa de Aswan. Supõe-se
que a coluna tenha sido um presente da população de Alexandria ao Imperador Diocletian. A maioria do que
resta da coluna pode ser vista no Museu Greco-Romano. No topo da colina fica a entrada para as Catacumbas
de Kom al-Shuqafa que datam dos séculos I e II. Foram descobertas por acaso no início do século XX.
Os Jardins de Montazah é um parque com cerca de 150 hectares que rodeia o Palácio de Khedive Abbas, de
uma arquitetura que parece saída de um conto de fadas de Walt Disney. Os visitantes desfrutam passear pelos
jardins ou dar um mergulho nas agradáveis praias circundantes.
O almoço será servido num restaurante oriental durante a visita.
Viagem de regresso ao Cairo no final do dia e estadia no Cairo.
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DIA 5: CAIRO - LUXOR ( PA / A / J )
Depois do pequeno almoço faremos check-out do nosso hotel no Cairo.
Transfere para o aeroporto do Cairo e voo doméstico para Luxor, onde serão recebidos pelo guia. Transfere até
ao cruzeiro do Nilo em Luxor e embarque antes do começo da tarde.
Visita guiada aos templos de Karnak e Luxor da margem Este.
O templo de Karnak é um dos grandiosos exemplos de culto da história e é dedicado ao deus Amon, à sua
mulher Mut e ao seu filho Mhonsu. Foi construído durante o reino Médio e o reino Greco-Romano.
O templo de Luxor está localizado na margem este do Nilo e ganha vida ao pôr-do-sol. Situa-se na parte
moderna de Luxor e é dedicado a Amun, um deus criador que é várias vezes fundido com o deus-sol Ra
transformando-se em Amun-Ra. A construção do templo começou no reinado de Ame Nhotep III no século XIV
AC. Horemheb e Tutankhamun adicionaram colunas, estátuas e frisos a este templo e Akhenaten instalou um
santuário dedicado a Aten. Contudo, as maiores expansões foram feitas durante o reinado de Ramses II, uns 100
anos depois da sua construção, o que faz de Luxor um templo único de entre os vários templos egípcios, já que
só dois faraós deixaram a sua marca na estrutura arquitectónica.
Jantar a bordo do cruzeiro com animação, música e dança. A noite será passada a bordo do cruzeiro no porto
de Luxor.

DIA 6: LUXOR - ESNA - EDFU ( PA / A / J )
Pequeno-almoço a bordo do cruzeiro.
Visita guiada ao Vale dos Reis, ao templo Hatshepsut em El Dier El Bahary e aos Colossos de Mêmnon da
margem oeste.
O Vale dos Reis é um magnífico cemitério de faraós. Este era o reino de Osíris, deus do submundo. Os Faraós
egípcios acreditavam que depois da morte embarcariam numa viagem para conhecer os deuses e se tornarem
imortais, os seus túmulos eram recheados de tesouros e decorados minuciosamente.
O Templo de Hatshepsut é um dos mais dramáticos do mundo. O arquitecto da rainha, Senenmut, desenhou o
templo e construí-o no topo do vale. Dentro do templo proliferam estátuas e esfinges da rainha. Muitas já foram
reconstruídas, com minúcia e engenho, dos milhares de pequenos fragmentos encontrados pelos arqueólogos.
Alguns encontram-se no Museu do Cairo e outros no Museu de Arte Metropolitano de Nova Iorque.
Os Collossos de Mêmnon são duas estátuas imponentes do Faraó Amenhotep III. Há 3400 que estão na
necrópole de Theban, atravessando o rio Nilo desde a cidade de Luxor.
Almoço a bordo do cruzeiro.
Viagem até Edfu via Esna.
Lanche e chá a meio da tarde.
Cocktail de boas-vindas do Capitão.
Jantar abordo do cruzeiro com animação depois do jantar.

DIA 7: EDFU - KOM EM BO - ASW AN ( PA / A / J )
Pequeno-almoço a bordo do cruzeiro.
Visita guiada ao templo de Horus em Edfu. Esta vila é famosa pelo grande Templo Ptolemaico, construído entre
237 e 57 AC, chegando ao reino de Cleopatra VII. De todos os templos do Egito, o Templo de Horus em Edfu é
o melhor preservado. Construído em blocos de arenito, o enorme Templo Ptolemaico foi construído sobre o
templo mais pequeno do Novo Reino que estava orientado de este para oeste, de frente para o rio. O templo
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mais recente está orientado de norte a sul a as ruínas do templo antigo foram deixadas propositadamente
empilhadas no lado este do primeiro pátio.
Almoço a bordo e viagem até Kom Ombo.
Visita ao Templo de Kom Ombo. Na verdade, este templo é a junção de dois, o Templo de Sobek e o Templo
de Haroeris. Em tempos longínquos, os crocodilos sagrados tomavam banhos de sol na margem do rio mais
próxima. As ruínas do templo são escassas por várias razões; devido à mudança de curso do rio Nilo, aos Coptas
que o usaram como igreja e aos construtores que usaram as suas pedras para outras construções. A sua
estrutura é espelhada ao longo do eixo principal. Existem duas entradas, dois pátios, duas colunatas, dois salões
hipóstilos e dois santuários. É provável que que tenham existido dois grupos de sacerdotes. O lado norte é
dedicado a Haroeris, por vezes chamado Harer ou Horus, o Mais Velho, e que era o deus com cabeça de falcão.
O lado sul é dedicado a Sobek, o deus com cabeça de crocodilo.
Lanche e chá a meio da tarde.
Jantar a bordo do cruzeiro e celebração egípcia - Galabeya.
Viagem até Aswan e estadia em Aswan.

DIA 8: ASW AN ( PA / A / J )
Pequeno-almoço a bordo do cruzeiro.
Visita guiada à barragem (High Dam) de Aswan, o obelisco inacabado e o Templo de Philae.
A High Dam é um feito da engenharia e foi construída em 1960 com a função de proteger o Egito das cheias
anuais provocadas pelo Nilo.
A visita continua até ao majestoso Templo de Philae. Para tal, faremos uma viagem de barco visto que o templo
está situado numa ilha. Desde os séculos iniciais, o local de Philae era inundado durante 6 meses do ano e por
essa razão, em 1960, foi feito um trabalho de restauração exímio que consistiu na deslocação do templo para
um local mais elevado. Esta deslocação foi feita pedra a pedra.
Visita ao obelisco inacabado, o maior obelisco de todos que está localizado na parte norte da região das
pedreiras do Egito antigo, em Aswan. Foi encomendado por Hatshepsut (1508-1458 AC), possivelmente para
complementar o Obelisco Laterano, que estava originalmente em Karnak e mais tarde foi levado para o Palácio
Laterano em Roma. É aproximadamente um terço maior do que qualquer outro obelisco egípcio alguma vez
erecto. Se tivesse sido finalizado, teria aproximadamente 42 metros de altura e pesaria aproximadamente 1200
toneladas.
Almoço a bordo do cruzeiro
Navegamos o rio de felucca à volta da ilha de Kitchener e vista panorâmica do mausoléu de Agha Khan.
Jantar a bordo e entretenimento noturno – espetáculo Núbio.
Estadia em Aswan.

DIA 9: ASW AN - CAIRO ( PA / A / J )
Desembarque depois do pequeno almoço e transfere para o aeroporto de Aswan para apanharmos um voo
doméstico de volta ao Cairo.
À chegada ao Cairo, um dos nossos representantes estará lá para vos dar as boas-vindas e acompanhar até ao
hotel.
Resto do dia livre.
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Opção de programa: Visita a Abu Simble
Desembarque depois do pequeno almoço e transfere para o aeroporto de Aswan para apanharmos um voo
doméstico até Abu Simble. À chegada a Abu Simble serão transferidos de autocarro Egypt Air até aos templos
grandiosos de Ramses II e sua amada Nefertari, onde os guias estarão à vossa espera para iniciar a visita em
grupos. Transfere de autocarro Egypt Air de volta ao aeroporto para apanhar voo de volta ao Cairo via Aswan.
Jantar de despedida em restaurante especial ou no hotel.
Estadia em hotel no Cairo.

DIA 10: PARTIDA ( PA / -- / -- )
Depois do pequeno almoço, transfere do hotel para o aeroporto. Serão acompanhados por um dos nossos
representantes até fazerem check-in no voo de regresso.

3. SERVIÇOS INCLUÍDOS:
-

Recolha e assistência nos aeroportos do Cairo, Luxor e Aswan pelos nossos representantes
Transferes privados de e para os aeroportos em veículos com ar condicionado segundo o
itenerário
Visitas guiadas privadas em todos os locais mencionados no programa com guias locais
3 almoços durante as visitas no Cairo e em Alexandria em restaurante oriental
Água fresca engarrafada durante as visitas (1 garrafa por pessoa, por dia) no Cairo
Toalhitas durante as visitas e transferes
Taxas de entrada nos locais a visitar
4 noites de estadia no Cairo com pequeno-almoço incluído
4 noites de estadia em cruzeiro do Nilo com refeições incluídas (excluí bebidas)
1 noite de estadia no Cairo com pequeno-almoço incluído
Visita panorâmica privada com guias em Espanhol ou Português durante o cruzeiro do Nilo (o
intinerário pode mudar mas confirma-se a visita aos locais mencionados)

4. SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:
-

Custo de visto para o Egito
Qualquer transação de natureza pessoal: gorjetas, custos de lavandaria, telefonemas, etc...
Entrada em qualquer uma das três pirâmides, no Barco Solar ou no Salão das Múmias no Museu Egípcio
Voos domésticos
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