EGITO 2018

De 04 a 13 de Dezembro
Diz a lenda que, nenhuma mulher viajante, deve morrer sem antes conhecer o Egito, e
suas incríveis pirâmides, templos, tumbas antigas, monumentos erguidos em
homenagem aos antigos faraós. Por esses e outros motivos, o Egito é um dos países
mais fascinantes do mundo!
Durante nossos 10 dias de viagem, vamos conhecer mais do que monumentos
milenares, também teremos a chance de conhecer um povoado núbio, realizar um
cruzeiro por Luxor, fazer um passeio a camelo, participar de uma festa egípcia e, se
tiver coragem, fazer um passeio de balão!
Uma experiência incrível e inesquecível, é isso que nos espera no Egito! Vamos juntas
em mais essa aventura?
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Roteiro

mais antigas estátuas do mundo.

Dia 1 - Cairo (terça-feira 04/12)
Ao chegarmos no aeroporto de Cairo,
seremos recebidas por um representante da
agência que nos auxiliará em todos os
trâmites para retirada do visto. Logo após, o
traslado nos levará par Check-in no Hotel
Mercure Sphinx ou Meridian Pirâmides

Conheceremos o Museu dos Papiros, e a
famosa planta que utilizavam os antigos
egípcios para produzirem os rolos de
papiros. E quem quiser, pode até mesmo
comprar um papiro original para levar para
casa!

(ambos 5 estrelas e com quartos duplos).
Em seguida, iremos ao Museu Egípcio, que é
o maior museu do mundo com mais de

Dia 2 - Cairo (quarta-feira 05/12)
Após o café da manhã, visitaremos as
famosas

Pirâmides do Egito, que estão

entre as 7 Maravilhas do Mundo Antigo e
poderemos entrar em duas delas. Após,
faremos um passeio de meia hora a camelo
pelo entorno das pirâmides.

260.000 peças originais da arte egípcia.
Nesse museu, teremos a possibilidade de
visitar a famosa sala das múmias, onde
estão os faraós mais famosos da história.
Opcionalmente, pela noite, poderemos
assistir ao Espetáculo de Luzes e Som nas

Também visitaremos a gigante estatua da
Esfinge de Gizé que é uma das maiores e

pirâmides, com jantar incluso. (Opcional:
US$45)
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Dia 3 - Cairo (quinta-feira 06/12)

Pela noite, opcionalmente, poderemos

Depois de um delicioso café da manhã,

jantar num barco no Nilo e assistir um

visitaremos o Forte de Saladino e a

espetáculo de danças do ventre e derviche,

Mesquita de Alabastro, uma das mais

típicas do Egito. (Opcional: US$50)

espetáculares do Egito .
Dia 4 - Cairo - Luxor (sexta-feira 07/12)
Também passearemos pelo Bairro Cristão,

Logo após o café da manhã, seguimos ao

onde vamos visitar a Igreja de São Sérgio,

aeroporto para tomarmos um

onde está localizada a famosa Cripta onde

Luxor, após a chegada, translado até o

ficou a Sagrada Fámília durate sua estadia

Navio MS Radamis (5 estrelas, com quartos

no Egito. No mesmo lugar vamos visitar

duplos).

vôo até

uma sinagoga judia chamada Sinagoga do
Ben Ezra. Depois visitaremos a Mezquita do

Pela tarde, visitaremos os Templos de

Sultán Hassan, que é considerada a

Karnak , o maior templo do mundo e o

pirámide da arquitetura árabe e a Mesquita

Templo de Luxor. Pela noite, podemos fazer

de Rifae.

um passeio noturno de charrete pela cidade
de Luxor e conhecer a vida noturna e

Depois é hora de comprar lembrancinhas no

cotidiana dos egípcios. Para terminar o dia

mercado de Khan el Khalil, o mercado mais

podemos visitar o mercado popular, tomar

antigo do oriente médio.

uma bebida e fumar shisha. (Opcional
US$25 )
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Dia 5 - Luxor - Esna - Edfu (sábado 08/12)

Dia 6 - Edfu - Luxor (domingo 09/12)

No sábado, antes mesmo do amanhecer

Depois do café da manhã,

podemos fazer um passeio fantástico de

carruagem iremos visitar o Templo de Hórus

balão, onde poderemos avistar todos os

que tem uma forma de falcão.

em uma

templos e tumbas de Luxor. (Opcional
US$120).

Pela tarde, navegaremos até Kom Ombo
para visitar o Templo do Deus Sobek com

Ao amanhecer, tomamos um delicioso café

forma de um crocodilo, depois de jantar,

da manhã e logo saímos para visitar o Vale

teremos uma festa egípcia no barco.

dos Reis. Esse vale que tem 63 tumbas
escavadas na montanha, onde foram

Dia 7 - Asuan (segunda-feira 10/12)

enterrados os grandes faraós do Egito .
Ao final do café da manhã, poderemos fazer
Após, visitaremos o Templo de Hatchepsut,

uma visita a Abu Simbel, que é um milagre

a famosa rainha que governou o Egito há

arquitetônico construído pelo grande faraó

1500 A.C

Ramsés II ( opcional US$120).

Visitaremos os Colossos de Memnon. E, após

Pela tarde, vamos visitar uma vila núbia,

passar pela Eclusa de Esna, visitaremos a

que é um passeio fantástico pelo Nilo onde

cidade de Edfu.

vamos
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ver as famosas Ilha Elefantina e Ilha do

E não poderíamos deixar de conhecer uma

Jardim Botânico ), o Mausoléu do Aga Khan.

fábrica de essencias de perfumes, um dos

Depois seguimos até o deserto da margem

produtos dessa região.

ocidental de Asuan, onde teremos a
possibilidade de tomar um banho no Nilo.

Hora

do

almoço?

Opcionalmente

poderemos almoçar na casa de uma típica
Continuamos nossa rota no lombo de

família de Asuan. (Opcional: US$20 )

camelos pelo deserto até chegarmos a um
povoado onde moram os núbios, em casas

Pela tarde, um traslado nos leverá ao

muito lindas e coloridas. Vamos conhecer a

aeroporto para tomar um vôo até o Cairo.

história deles e entrar numa dessas casas
onde tomaremos um chá e veremos os
crocodilos que são criados dentro das casas.

Dia 9 - Cairo - Alexandria (quarta-feira
12/12)

Dia 8 - Asuan - Cairo (terça-feira 11/12)
Tomamos um café da manhã e logo saimos

Após o café da manhã no hotel, partimos

para visitar o Templo de Filae localizado em

para a cidade de Alexandria, a segunda

uma ilha e dedicado à famosa Deusa Isis.

capital do Egito e onde morava a famosa
Rainha Cleópatra.
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Visitaremos as Catacumbas Romanas e a
Biblioteca de Alexandria, que foi construída
no mesmo Lugar da biblioteca antiga
Em

seguida,

panorâmica

faremos
ao

Forte

uma
de

visita

Quaitbay,

construído no mesmo Lugar do farol antigo
de Alexandria. Nossa visita termina no
Palácio do Montazah, um dos palácios da
antiga família real egípcia. Depois disso
retornamos ao Cairo.

Dia 10 - Cairo (quinta-feira 13/12)
Tomamos um café da manhã e logo temos
o dia livre ou, caso queiramos, podemos
visitar o Mercado do Khalili, a famosa Rua
de Moe’z, e o Parque do Azhar (Opcional:
US$40). Nosssa viagem termina com um
almoço de confraternização!

* Este Roteiro pode sofrer modificações visando o melhor aproveitamento do grupo, por condições climáticas ou
outros fatores alheios a nossa vontade.
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O que inclui o pacote?
- Hospedagem em Hotel 5 estrelas (quartos duplos)
- Cruzeiro em Luxor, navio 5 estrelas (quartos duplos)
- Traslado
- Café da Manhã
- Passeios e Tickets de Entrada mencionados
- Seguro viagem
- Transporte local em carro com ar condicionado
- Guia privado em português e espanhol
- Passagens aéreas Cairo/Asuán/Luxor/Cairo
O que NÃO está incluído?
- Aéreo Internacional
- Visto ao Egito (Aprox.: US$25)
- Demais refeições e atividades não especificadas. Gastos pessoais, como chamadas telefônicas,
serviços de lavanderia, mini bar, etc.
- Gorgetas para o pessoal do serviço no Egito (motoristas , carregadores das malas ,pessoal do
cruzeiro e restaurantes ) aproximadamente US$4 por dia e por pessoa. A gorjeta é um costume do
país.
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Valor
R$5.140,00 (cinco mil cento e quarenta reais)
Forma de Pagamento
Não queremos que nenhuma mulher deixe de viajar por falta de condições econômicas. Para nós,
viajar é mais que um luxo, é uma necessidade! Por isso, oferecemos diferentes preços e formas de
pagamento. Pode parcelar? Pode! Pode ser no boleto? Pode! O quenão pode é deixar de viver essa
experiência única e em companhia de pessoas do bem e de alto astral!
Funciona assim o pagamento do seu pacote:
Pré-Reserva
Uma vez que você decidiu se unir ao grupo e embarcar nessa aventura conosco, basta realizar a
pré-reserva realizando o pagamento de R$300,00 para garantirmos a sua vaga (boleto,
transferência ou cartão de crédito). Esse valor será descontado do valor total do pacote e caso o
grupo não seja formado você receberá o reembolso total desse valor.
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Reserva | Formação Do Grupo
Tão logo seja alcançado o número mínimo de pessoas, você será avisada para realizar o restante do
pagamento, em até 5 (cinco) dias úteis. Você primeiramente pagará uma entrada de 30% do valor
da viagem (boleto bancário, cartão de crédito, depósito ou transferência bancária) e poderá parcelar
o valor restante.
Você pode escolher pagar este valor residual à vista, por meio de depósito ou transferência bancária,
parcelar no boleto ou em até 12x no cartão de crédito. Sendo que, no caso de parcelamento bancário,
tudo deverá estar quitado até 25 dias antes do início da viagem.
O Grupo
O grupo em que viajamos é composto por 6 a 10 mulheres e é bem heterogêneo. Temos viajantes de
20 e até mesmo acima dos 60 anos. Porém, um traço em comum pode ser visto no grupo: a
flexibilidade de mente. São pessoas de bem com a vida e dispostas a experimentar uma viagem
inesquecível.
Tem dúvidas? Manda um email pra gente (viagens@womantrip.com) ou um Whatsapp para +55
31 9 8825-0118
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