
 



 



 



Egito 2020 
com Claudia Quadros   

  



            Experiência Egito 

Uma viagem no tempo, entre as areias e dunas do norte da África.  Em um dos berços da 

civilização, desvendaremos muitos mistérios da lendária civilização egípcia que viveu e prosperou 
às margens do rio Nilo.   

 

Uma cultura  que encanta pela riqueza de detalhes e costumes. As múmias contam suas histórias e 
os hieróglifos resplandecem todo o glamour de suas  vidas.  

 

Conheceremos o Egito antigo e o moderno. Seus mitos e religiões. Visitaremos a agitada cidade do 
Cairo, com o riquíssimo museu que abriga os tesouros do antigo Egito, as hipnóticas Pirâmides e 
Esfinge de Gizé,  Sakkara e as pirâmides de Dashur; as necrópolis mais espetaculares e 
misteriosas do mundo. Embarcaremos no nosso cruzeiro e percorremos o rio Nilo apreciando a 
paisagem única em meio ao deserto. Deslizaremos pelo rio que outrora foi percorrido por Faraós, 
Reis e grandes personalidades como Agatha Christie. Faremos uma imersão  no Egito antigo, na 
terra de mitos e faraós.  Visitaremos  a cidade de Luxor, a antiga Tebas, com os belos templos  de 
Luxor, Karnak  e o Vale dos Reis, local onde já foram encontradas mais de sessenta tumbas de 
faraós, dentre elas a de Tutankamon.  Luxor é o ponto de partida do nosso cruzeiro com destino a 
Aswan.  

 

Durante o cruzeiro além de observarmos a vida cotidiana às margens do rio, faremos ainda diversas 
paradas para visitar os Templos de Edfu e Kom Ombo.  Em Aswan, conheceremos o local onde 
foram construídos os obeliscos e de onde foi retirada grande quantidade de granito para a 
construção de templos, colunas, esfinges e outros monumentos na época dos faraós. E ainda 
visitaremos um povoado núbio e o templo de Philae que foi erguido em homenagem a deusa Isis e 
que foi frenquentado por Cleópatra.  

 

Para finalizar a nossa imersão nessa cultura fantástica iremos conhecer Abu Simbel, um complexo 
que possui dois templos escavados na rocha construídos pelo faraó Ramsés II. O templo maior, do 
faraó Ramsés II é dedicado aos deuses Ra-Harakhty, Ptah e Amun e o templo menor é dedicado a 
esposa do faraó, Nefertari e a deusa Hathor.  

 

Terra de deuses antropomórficos e faraós, o Egito é uma terra que possui mistérios ainda não 
revelados.  Uma conexão profunda com a natureza e lugares ainda intocados.  



   Coordenadora 

Sobre a coordenadora: Claudia Quadros  

 

Psicóloga transpessoal, especializada em Psicossomática pela Escola de Medicina 
Psicossomática, Mestre em Educação, Facilitadora Xamânica pela Escola de 
Noexamanisno – Paz Geia e gestora do Instituto Escola Trilha dos Lobos desde 1997 – 
uma escola espiritual filantrópica. Aperfeiçoou suas práticas de autoconhecimento com 
povos nativos como os Kahunas no  Hawai; no Peru em Machu Pichu, na Austrália com os 
aborígenes Pitjantjatjara, no Chile no Deserto do Atacama, nos EUA, na Reserva Navajos 
em Utha; na Amazônia com o povo Huni Kui do rio Jordao. Conduziu grupos com 
vivências iniciáticas de transformação no México, em Aparados da Serra, Norte do Peru, 
Chapada Diamantina, Marrocos, Jalapão, Inglaterra, Chapada dos Veadeiros, Ilha da 
Pascoa, Patagônia chilena e argentina e Índia. Hoje dedica-se a conduzir cada vez mais 
pessoas para vivências profundas nos lugares sagrados do mundo.  

 

Quer saber mais acesse: www.claudiaquadros.com  

 

http://www.claudiaquadros.com/
http://www.claudiaquadros.com/
http://www.claudiaquadros.com/
http://www.claudiaquadros.com/
http://www.claudiaquadros.com/


    Mapa  



     Voos Sugeridos 

 Voos Sugeridos partindo de São Paulo 

 Voos Sugeridos partindo do Rio com Conexão em São Paulo 



   Roteiro  
 

Energia Milenar  

Desvendando as Terras dos Faraós  
 
De 18 MAR 2020 a 29 MAR 2020 

12 dias / 10  noites 

 

Mínimo: Grupo 12 pessoas.  

Nível de dificuldade:  Trekking Moderado -  45  km  (Total de Caminhada) 

 

O roteiro a seguir refere-se aos lugares que serão visitados, as atividades e meditações a ser 
desenvolvidas localmente constarão no roteiro ritualístico que será entregue na viagem. 

Grupo mínimo 12 passageiros.  Acompanha também guia da Pisa (Claudia Ribeiro). 
 

Dia a Dia 

 

18 e 19 MAR – 1 e 2º dia (qua e qui) –  RIO DE JANEIRO / SÃO PAULO / CAIRO  

Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos com no mínimo 3 horas de antecedência 
para embarque com destino ao Cairo (voos com conexões na Europa). Pernoite no avião. 
Alimentação durante o voo.  

 

20 MAR - 3º dia (sex) – CAIRO  

Chegada ao Cairo. No aeroporto,  assistência para retirada do visto,  o visto será pago localmente 
US$ 30 (levar dinheiro trocado).  Traslado ao hotel. Dia livre para descansar e se adaptar a grande 
diferença de horário.  A cidade do Cairo, capital do Egito, é uma das maiores do continente africano. 
Construída há tantos séculos é rica em história e cultura. A região mais antiga possui diversas 
construções impressionantes e a localização às margens do Rio Nilo torna tudo mais 
especial.  Pernoite em hotel. Sem refeições inclusas. 

 

Nota: Todos os passeios no Egito são feitos bem cedo. Os horários de saída para os passeios 
serão sempre na madrugada. Isso por causa da temperatura e do transito. 
 
 
  

 

 
 



   Roteiro  
21 MAR - 4º dia (sab) – CAIRO / MILENÁRIAS PIRÂMIDES DE GIZE (KEOPS, KEFREN 

E MIKERINOS / GRANDE ESFINGE / BARCO SOLAR DO FARAÓ KEOPS (KHUFU)/ 

MUSEU EGÍPCIO 

 

Café da manhã no hotel. Hoje voltaremos 5.000 anos no tempo, retornando ao Egito 

Antigo. Sairemos pela manhã para visitar as maiores pirâmides do Egito construídas pelos 

faraós Keóps, Kefren e Mikerinos, que estão em primeiro lugar na lista das Sete 

Maravilhas do Mundo Antigo. Visitaremos o complexo: templos, rampas, pirâmides 

menores destinadas às rainhas e as mastabas (túmulos) pertencentes aos sacerdotes e 

pessoas do governo do Egito faraônico. Faremos uma parada para visitar o 

impressionante barco solar do faraó Keóps, encontrado em uma mastaba ao lado da 

pirâmide em tamanho real. Visitaremos  também  Esfinge de Giza, enorme estátua (20 

metros de altura) esculpida em um único bloco de pedra. Seguiremos para o centro do 

Cairo, onde almoçaremos em um restaurante-barco onde provaremos iguarias da culinária 

egípcia e árabe. À tarde, visitaremos o famoso Museu Egípcio, o mais importante do país, 

com rica coleção de peças encontradas nas escavações arqueológicas realizadas em todo 

o Egito. Seremos guiados pelos corredores desse imenso museu em um jornada pelas 

dinastias egípcias que se sucedem há mais de 10.000.  O tesouro do faraó Tutankhamon 

encontra-se neste museu, bem como a sua máscara de ouro. Antes de retornar ao hotel 

conheceremos uma fábrica de papel de papiro, uma prática ancestral e que hoje se 

converteu em uma loja de quadros pintados à mão por artistas locais. Pernoite em hotel.  

Café da manhã incluso.  Entradas pagas localmente: US$ 50 

 

 

  

 

 

 



 



   Roteiro  
 

 

  

 

 

 

22 MAR - 5º dia (sáb) – CAIRO / NECROPOLE DE SAKKARA E PIRAMIDES DE 

DASHUR 

Café da manhã no hotel. Hoje visitaremos lugares muito especiais: Menfis e Saqqara. 
Menfis, foi fundada por volta de 3100 a.C. e foi a primeira capital do país desde 
a unificação até o ano 2040 a.C.  Foi fundada por Menes, o primeiro faraó do Egito.  
Durante seus mais de 3.000 anos de história, foi um importante centro político e religioso e 
lugar de veneração ao deus Ptah, além de ser a cidade de coroação dos faraós.  No Médio 
Império, era conhecida como "a Balança das Duas Terras", por ser o lugar mais importante 
do país e também por estar localizada entre o Alto e o Baixo Egito.  Acredita-se que foi a 
cidade mais povoada do mundo até o ano 2250 a.C. Após a mudança da capitalç para 
Tebas(Luxor) e Alexandria ela perdeu a sua importância e ficou abandonada e suas pedras  
foram utilizadas na construção do Cairo.   Na região onde ficava a antiga capital, há um 
Museu a céu aberto, onde poderemos ver o Colosso de Ramsés II.  

Seguiremos para Saqqara foi a necrópole mais importante de Menfis desde a primeira 
dinastia até a época cristã.  Em Saqqara está a Pirâmide escalonada de Djoser, considerada 
a primeira pirâmide do mundo e a grande estrutura de pedra mais antiga. Construída por 
Imhotep – o primeiro arquiteto reconhecido da história – durante o mandato do faraó 
Djoser, na dinastia III, ao redor do ano 2.630 A.C A importância da pirâmide de Djoser está 
no fato de ter sido a origem da construção das  Piramides de Giza e do resto das pirâmides 
egípcias. Além desta pirâmide há outras, além de algumas tumbas de nobres e governantes 
de prestígio que quase alcançam o nível do Vale dos Reis.  A zona arqueológica possui 9 
km2.  A paisagem da região é incrível, poderemos observar o deserto e as plantações de 
tamareiras, além de tirar lindas fotografias das pirâmides. Retorno ao hotel no Cairo e 
restante do dia livre.  Pernoite em Hotel. Café da manhã incluso.  

Entrada não inclusas e pagas localmente: US$ 20. 

 

   



 



   Roteiro  
23 MAR - 5º dia (seg) – CAIRO / VOO PARA LUXOR / TEMPLO DE LUXOR / 

COMPLEXO SAGRADO DE KARNAK / OBELISCOS DA RAINHA HATSHEPSUT/ 

COLOSSO DE RAMSES II / EMBARQUE NO CRUZEIRO NO RIO NILO  

Café da manhã cedo e traslado ao aeroporto do Cairo para embarque em voo com destino a 
cidade de Luxor. Traslado de chegada no aeroporto de Luxor para o porto. Embarque no navio e 
almoço no próprio navio. Visitaremos o Templo de Karnak, que é um complexo sagrado 
localizado na parte norte da cidade e junto ao templo de Luxor  que formavam antigamente uma 
parte  da famosa “Tebas das Mil Portas”, capital do Novo Império de 1580-1085 A. C.  

Esse complexo gigantesco composto por vários templos, capelas, colossos, salas e santuários e 
não é só um templo. O Complexo de Karnak é um dos maiores e mais antigos templos no mundo 
em tamanho, antiguidade e elementos arquitetônicos. O templo principal  é o de Amon-R,  que 
ainda mantém bem preservado em muitas das partes. O recinto está cercado por uma muralha 
feita em barro com 20m de altura, por 550m de comprimento e 480m de largura.  O templo é 
famoso pela Avenida de Carneiros localizada em frente da enorme fachada e contém a maior 
colunata do mundo, ocupando uma área de 5.000 m2. Engloba também o Lago Sagrado, os 
obeliscos da rainha Hatshepsut,  o Escaravelho de Granito do faraó Amenofis III,  entre muitos 
outros elementos fascinantes no complexo como  relevos com cenas de batalhas dos faraós, e 
obeliscos.  Em seguida, visitaremos o magnifico Templo de Luxor, com enormes estátuas de 
Ramsés II, o obelisco na entrada e vários pátios com colunas. No interior do  se encontra uma 
mesquita e vestígios de uma capela construída pelos primeiros cristãos há muitos séculos atrás. 
Poderemos observar ainda a avenida das esfinges.  

Retorno ao cruzeiro e jantar. Pernoite no cruzeiro. Café da manhã, Almoço e jantar inclusos (sem 
bebidas).  

• Cruzeiro no Nilo: possui 58 cabine duplas com 2 camas de solteiro ou 1 de casal, TV, 
banheiro privativo, ar condicionado, salas de jantar, deck solário na cobertura com piscina 
e jacuzzi, sala de massagens, clinica equipada para atendimento de emergência, internet 
(paga à parte), boutique e loja de presentes. 

 

 

 



 



   Roteiro  
24 MAR – 7º dia (ter) – CRUZEIRO NO RIO NILO  LUXOR / VALE DOS REIS / 

TEMPLO DA RAINHA HATSHEPSUT / COLOSSOS DE MEMNON / EDFU 

Após o café da manhã, iremos conhecer o Vale dos Reis, localizado entre as montanhas em um 
vale estreito, na margem ocidental do rio Nilo, necrópole dos reis das dinastias XVIII, XIX e XX. 
Devido aos constantes saques às pirâmides, os faraós deste período decidiram construir suas 
tumbas neste local remoto e de difícil acesso. Construíram galerias e recintos subterrâneos 
escavados nas rochas com discretas entradas. Mesmo assim os saqueadores descobriam e 
levaram os tesouros das mais de 60 tumbas escavadas até hoje. A única encontrada intacta foi a 
de Tutankamón, única tumba que contém a múmia do faraó até hoje.  Nesse vale visitaremos 
três tumbas reais e por determinação do Ministério do Turismo, a entrada no interior da Tumba 
de Tutankhamon requer um  ingresso extra, oferecido em número limitado ao dia e adquirido 
pessoalmente pelo visitante; que não está incluso e não pode ser reservado. Seguiremos para a 
região de Deir el-Bahari para visitar o templo mais famoso do local: o Templo da Rainha 
Hatshepsut, que teve uma importância impar no Egito e governou o Egito por anos até seu filho 
atingir a maioridade. Há histórias ainda que afirmam que foi a mãe adotiva de Moises.  Após a 
visita faremos uma rápida parada para avistar os Colossos de Memnon, duas estátuas gigantes 
do faraó Amenófis III que acredita-se serem as guardiãs do templo funerário do faraó. 
Embarcaremos no nosso cruzeiro e prosseguiremos navegando.  Uma tarde para aproveitar e 
observar a paisagem nesta navegação clássica no  Rio Nilo, que encanta pessoas do todo o 
mundo. Pernoite no cruzeiro. Café da manhã,  Almoço e jantar inclusos (sem bebidas).                     

• Opcional: Passeio de Balão em Luxor (US$ 180) – o passeio de balão sai de madrugada e 
está sujeito à fatores climáticos. Ir bem agasalhado. Não recomendável para quem tem 
problemas com altura, coluna e se estiver grávida.  

 

 

 



 



 



 

Opcional: 

Passeio de Balão  

Vale dos Reis 



   Roteiro  
25 MAR - 8º dia (qua) – CRUZEIRO NO RIO NILO / TEMPLO DE EDFU / TEMPLO DE 

KOM OMBO / ASWAN  

 

Hoje, pela manhã visitaremos o Templo de Hórus em Edfu, um dos mais belos e preservados 
templos no Egito que foi construído pelo rei Ptolomeu III em 237 A.C sobre fundações de outro 
templo mais antigo e foi consagrado a Hórus em forma de um falcão. O templo é enorme e 
fascinante, contém únicas cenas principalmente as da procissão das Barcas Sagradas de Hathor e 
Hórus (o Casamento Sagrado). Também possui cenas do Mito de Osíris entre muitas cenas e 
relevos de temas diferentes. Retorno ao navio. Navegaremos à tarde até as margens do Templo 
de Kom Ombo e visitaremos o local. Esse templo expressa a dualidade humana, conforme a 
lenda dos dois irmãos: Sobek e Hórus o Grande. No corredor detrás do santuário se encontra a 
cena da divisão justa do templo entre Hórus o Grande e Sobek-Rá pela deusa da Justiça Maat. O 
templo se caracteriza pelos belos relevos profundos e contem únicas cenas e algumas ainda são 
coloridas, mas uma das mais importantes cenas do templo é essa cena impressionante dos 
instrumentos cirúrgicos, datados do século II A.C, o que confirma que o templo servia de hospital 
que tratava peregrinos e pacientes principalmente pelos sacerdotes de Hórus o Grande, que foi 
conhecido como o Bom Médico. Também na área, muitas múmias de crocodilos foram achadas e 

                              exibidas atualmente em um museu conhecido como Museu do Crocodilo. 

                              Retorno ao cruzeiro. Retorno ao navio e navegação com destino a  

                              Aswan. Pernoite no cruzeiro.  Café da manhã, almoço e jantar inclusos no navio 
(sem bebidas).  

  

 

 

 



 



   Roteiro  
26 MAR - 9º dia (qui) – CRUZEIRO NO RIO NILO / ABU SIMBEL / PASSEIO DE 

FALUCA / POVOADO NUBIO 

 

Bem cedo (madrugada) em um transfer nos deslocaremos aproximadamente 3 horas com 
destino Abu Simbel. Chegada, visita ao complexo onde se encontram os dois templos escavados 
na rocha construídos pelo faraó Ramsés II e transportados ao atual local na década de 60 devido 
à construção da barragem de Aswan. O templo maior, do faraó Ramsés II é dedicado aos deuses 
Ra-Harakhty, Ptah e Amun e o templo menor é dedicado a esposa do faraó, Nefertari e a deusa 
Hathor. Após a visita, embarcaremos no nosso transfer de retorno ao nosso cruzeiro.  

Almoço à bordo e à tarde, navegaremos em uma Faluca (barquinho à vela típico do rio Nilo).  
Após a navegação faremos uma visita ao povoado núbio localizado às margens do Rio Nilo.  
Conheceremos essa população tão especial e diferente que habita o Egito há milênios. A cultura 
núbia, as casinhas coloridas, a paisagem das dunas de Aswan. O povo núbio existe desde a pré-
história. Eles criaram um importante reino, que ocupava o território que compreende hoje, 
geograficamente, o sul do Egito até Khartum, no Sudão. A Núbia era um corredor de comércio 
entre o Egito a o resto da África desde três mil anos antes de Cristo: eles importavam marfim, 
ouro, incenso, ébano, cobre e animais. Durante o Império Médio, mais ou menos dois mil anos 
antes de Cristo, o Egito começou a expandir seu território nas terras da Núbia, com a construção 
de fortes ao longo do Nilo. Apesar de um histórico de conquistas entre os povos, a relação entre 
eles era de paz e cooperação. O Egito chegou até mesmo a ter faraós de origem núbia. Muitos 
milênios depois, com o fim da era colonial e o estabelecimento da República do Egito, em 1953, 
a Núbia foi dividida entre o Egito e o Sudão. Nos anos 1970, com a construção da barragem de 
Aswan, que deu origem ao Lago Nasser, o povo núbio foi forçado a deixar suas casas e a se 
reassentar. É por isso que é possível encontrar várias vilas núbias em Aswan.  Na vila há apenas 
uma praia de areia e há a possibilidade de tomar um banho refrescante no Rio Nilo. Retorno ao 
cruzeiro.  Café da manhã, almoço e jantar inclusos no navio (sem bebidas).  

 

 



 



   Roteiro  
27 MAR - 10º dia (sex) –  ASWAN / TEMPLO PHILAE ( TEMPLO DE ISIS) / FABRICA 

DE ESSENCIAS / DESEMBARQUE DO CRUZEIRO / VOO PARA O CAIRO 

 

Café da manhã no navio. Nos despediremos do nosso cruzeiro e iremos visitar  um complexo de 
templos da ilha dedicado à antiga deusa egípcia Ísis. O Templo de Philae faz parte de um 
conjunto maior de monumentos classificados como Patrimônio da Humanidade,  com hieróglifos 
e colunatas monumentais, o templo exibe características da era faraônica tardia, embora as 
alterações continuassem até o período bizantino. Você encontrará vestígios de enfeites romanos 
e cristãos entre as ruínas, incluindo esculturas, pilares e arcos. Na década de 1960, o complexo 
do templo foi transferido para a Ilha Agilkia, devido aos perigos impostos à ilha de Philae pela 
construção da represa de Assuan. O Templo de Ísis foi construído originalmente na ilha de 
Philae, no Rio Nilo, na era Ptolomaica (305 a 30 a.C.) e recebeu cultos até o século VI d.C. Com a 
construção da Baixa Represa, que terminou em 1902, o Templo ficava alagado alguns meses por 
ano, obviamente danificando bastante a sua estrutura. Então, na década de 70, ele foi realocado 
para uma das ilhas vizinhas, Agilkia. Por isso, ainda é comum que ele seja chamado apenas de 
“Templo de Philae”, ou “Filas”.  Em seguida visitaremos uma fábrica de essências florais e 
medicinais onde podermos sentir as essências desde a época dos faraós e as típicas do Egito 
como Flor de Lotus ou Papiro.  Retornaremos ao cruzeiro para o almoço e para pegar nossa 
bagagem. Transfer ao aeroporto  para embarque em voo com destino ao Cairo. Pernoite em 
Hotel. Café da manhã e almoço incluso. 

 

 

 



 



 



   Roteiro  
28 MAR - 11º dia (sáb) – CAIRO / DIA LIVRE  

Café da manhã no hotel e dia livre no Cairo. Pernoite em hotel. 

Café da manhã incluso. 

  

Opcional:       Mesquita de Alabastro e Bairro e Templo Copta (US$ 60)  

Visitaremos a Mesquita de Alabatro construída dentro da Cidadela de Saladino 

e em seguida visitaremos as vielas do Cairo antigo, no bairro cristão onde entre  

as vielas se esconde uma Igreja construída sobre uma caverna onde a família  

sagrada (Maria, José e Jesus) viveram por 3 meses, quando Jesus era criança.  

  

 

29 MAR - 12º dia (dom) – CAIRO / SÃO PAULO/ RIO DE JANEIRO  

Traslado ao aeroporto do Cairo para embarque com destino  São Paulo   

e conexão para o Rio de Janeiro.  

Pernoite extra no hotel. Alimentação durante o voo.  

 

 



   Inclui / Não Inclui  
- Assistência para retirada do visto no aeroporto do Cairo (não inclui o visto que deverá ser pago 
localmente) 

- Transfers aeroporto / hotel / aeroporto no Cairo 

- Transfer aeroporto / navio em Luxor 

- Trecho aéreo emitido localmente para o trajeto Cairo / Luxor -- Aswan / Cairo (classe econômica) 

-  Passeios no Cairo e cruzeiro no Rio Nilo em serviços privativos, exceto no navio onde os 

   serviços serão regulares; 

- Transfers e ingressos nos passeios no Cairo. Atenção: Não inclui ingresso para visitar a  

      pirâmide internamente. Não inclui ingresso para visitar a sala das múmias no Museu Egípcio. 

-  Cruzeiro pelo Rio Nilo com passeios e serviços regulares (compartilhados com outros  

        passageiros do operador local). Inclui transfers, ingressos e guia local falando espanhol .  

 Atenção: o ingresso no Vale dos Reis permite visitar três tumbas, algumas 
 tumbas não estão incluídas neste ingresso como por exemplo a tumba de 
 Tutankamón. Caso queira  visitar será necessário comprar ingresso 
 diretamente na bilheteria (aproximadamente  US$ 30).  

- 06 noites no Cairo com café da manhã 

- 04 noites no cruzeiro do Rio Nilo com pensão completa 

-  Assistência nos aeroportos e transfers em espanhol 

-  Visitas e passeios no Cairo com guia local em espanhol  ou portugues 

-  Visitas e passeios durante o cruzeiro pelo Rio Nilo com guia local falando espanhol / portugues 

-- Brinde especial Pisa Trekking;  

-  Terapeuta Claudia Quadrios, acompanhando o grupo desde o Brasil; 

-  Guia agencia Pisa Trekking acompanhando grupo desde o Brasil; 

-  Kit Iniciático 

  

Não inclui 

- Parte aérea - São Paulo / Cairo / São Paulo  

- Taxas de embarque – obs.: a taxa de São Paulo deve ser paga no fechamento da viagem  

- Visto na chegada ao aeroporto do Cairo 

- Gastos pessoais como telefonemas, lavanderia, entradas em boates, gorjetas, táxis etc ** 

-  Imposto Governamental (consulte no ato da reserva) 

-  Seguro Viagem 

 

  

** Importante - Gorjeta: no Egito é costume local dar gorjeta aos prestadores de serviços. Para a 
sua viagem o valor estimado é de US$ 160. Assim, leve esse valor em notas pequenas em um 
envelope separado e poderá dar a gorjeta aos seus prestadores de acordo com o costume local. 
 
 



   Valor Parte Terrestre 

CATEGORIA HOSPEDAGEM SGL DBL 

Superior 

Cairo - Hotel Meridien Pyramids (4*) ou similar 

Cruzeiro Nilo - M/S Tu-ya / M/S  ou Radamis II  

                     M/S Royal Ruby  ou M/S Nile Premium ou similar 

 

IRRF 

 

6.300 

 

364 

 

4.100 

 

224 

Seguro Viagem 
Até 75 anos -  Plano Prata 

Acima de 75 anos – Acréscimo (US$ 40) 
70 70 

Promoção  

para fechamento até  

30 abr/19 

Desconto US$ 100 --- --- 

  
Ganhe: 

Tour meio dia Mesqiuta de Alabastro +  Bairro e Igreja Copta 
--- -- 

  

E mais: 

Parcelamento em até 10 vezes sem juros no cheque pré-

datado  

Ou 

Em até 4 vezes no cartão de crédito 

para fechamento até 30 abr/19 

--- --- 

    PREÇO POR PESSOA - SOMENTE TERRESTRE - VALORES EM R$ 

Entradas para os Parques / Atrativos: US$ 100 

 

Valores válidos para grupo com mínimo de 12 pessoas. 

 

Importante:  Caso haja algum motivo em que o passageiro fique em acomodação individual,  

terá que pagar o acréscimo na parte terrestre equivalente a US$ 2.200 sobre o valor da acomodação dupla  

(valor total acomodação individual compulsória: US$ 6.300 – parte terrestre).  



   Valor Parte Aérea  

TRECHO AÉREO - SÃO PAULO / CAIRO / SÃO PAULO – VALORES ESTIMADO EM US$  

CIA AÉREA PERÍODO VALOR A PARTIR DE 

TURKISH 
Saindo do Rio de Janeiro 

Saindo de São Paulo 
1.710  US$ 
1.300  US$  

Trecho aéreo, classe econômica sistema, sujeito a disponibilidade de preços e horários, conexão na Europa.  

Somente emissão garante tarifa. 

  

- Consulte valores para classe Executiva. 

- Valores com outras cias aéreas sob consulta. 

  

** Preço por pessoa em US$ (Dólares)  

** Preço sujeito alteração sem aviso prévio 

** Dólar do dia do fechamento da viagem 

  

Todos os roteiros estão sujeitos a confirmação quanto à disponibilidade de vagas de todos os serviços locais.  

A programação acima poderá sofrer modificações devido a fatores climáticos, de acesso ou que possam interferir na segurança 

dos participantes. 

  

Valores válidos para grupo mínimo de 12 clientes. 

Passageiros voando em outros voos ou com outras companhias aéreas: 

Caso deseje poderemos reservar outros opções de voos e companhias 

aéreas, entretanto, se os voos chegarem ou saírem em horários diferentes 

aos do grupo, os passageiros poderão esperar e usar o transfer do grupo. 

Caso desejem, transfer especial  para o hotel diferente do grupo, o valor será 

cotado e cobrado a parte 



   Forma de Pagamento e Condições Gerais  

Formas de pagamento: 

  

Cheque 

10 x sem juros em cheques pré-datados para fechamento até 30 abr/19. 

7 x sem juros em cheques pré-datados para fechamento até 30 mai  /19 

6 x sem juros em cheques pré-datados para fechamento até 30 jun   /19 

5 x sem juros em cheques pré-datados para fechamento até 30 jul    /19 

4 x sem juros em cheques pré-datados para fechamento até 30 ago /19 

3 x sem juros em cheques pré-datados para fechamento até 90 dias antes do embarque. 

(30% na 1ª parcela e o restante em parcelas de igual valor). 

* Aceitamos somente cheque do próprio viajante. 

  

Cartão 

Visa, American Express e Mastercard - Entrada + 3 x sem juros. 

(Entrada de 30% em cheque ou depósito e o restante em até 3x iguais no cartão).  

*** para clientes estrangeiros, consultar condições de pagamento. 

*** for foreign clients consult payment rules.  

  

  

Condições de Cancelamento: 

Em caso de cancelamento por parte do passageiro, serão abatidos os valores referentes à taxa administrativa e a multa de cancelamento da 

companhia aérea, e sobre o valor restante pago incidirão as seguintes taxas de cancelamento que serão rigorosamente cobradas: 

  

Parte terrestre: 

Cancelamento até 30 dias do início da viagem: multa de 10% do valor total 

Cancelamento entre 29 e 21 dias do início da viagem: multa de 20% do valor total 

Cancelamentos com 20 ou menos dias do início da viagem: percentuais superiores aos acima referidos, desde que correspondentes a gastos 

efetivamente comprovados pela agência perante a EMBRATUR, efetuados em decorrência da desistência do usuário. 

  

Parte aérea: Taxa ou multa de cancelamento cobrada pelas Companhias Aéreas para os bilhetes em questão. 



   Documentos para Viagem  

Documentação para Embarque 
 Para viajar para o Egito: 

  

BRASILEIROS: devem apresentar Visto de Entrada e  Passaporte  
                           (não são aceitas carteiras profissionais OAB, CREA , etc) 

                           Dúvidas de como tirar o passaporte consulte  

                           o link da polícia federal www.dpf.gov.br/passaporte.html. 

  

Visto de entrada ao Egito poderá ser efetuado na chegada ao Aeroporto do Cairo  

pelo próprio passageiro e a PISA Trekking inclui a assistência de nosso operador local 

para auxiliar no procedimento, mas o pagamento do visto não está incluso e deverá 

ser feito diretamente na chegada ao aeroporto  (taxa de aproximadamente US$ 30,00).  

  

O visto também poderá ser obtido através da Embaixada do Egito em Brasília ou Consulado do Egito no Rio de Janeiro. Esse 

procedimento deverá ser feito diretamente pelo passageiro junto a autoridade egípcia. Procedimento, dúvidas e valores:  

www.opengate.com.br/embegito/document.htm.  

  

 Vacinação: Obrigatória a vacinação contra febre amarela.  

É recomendável a vacinação com pelo menos 10 dias  de antecedência a viagem e portar o certificado internacional da vacina. 

  

A vacina deve ser tomada nos postos de saúde de sua cidade com 10 dias de antecedência à data de embarque.  

Certifique-se de receber o certificado internacional de vacinação. 

Recomendamos que seja feito contato com os postos de atendimento ao viajante da ANVISA localizados nos aeroportos ou através do site 

http://www.anvisa.gov.br/viajante/ para maiores informações na data próxima a sua viagem para obter  

informações atualizadas sobre o assunto e sobre a necessidade de emissão do certificado internacional  

Maiores informações serão passadas após o fechamento da viagem. 

http://www.dpf.gov.br/passaporte.html


   Outras Informações 
VOLTAGEM  

A voltagem:  220-250V – 50Hz. E o plug de tomada no Egito é do tipo C, segue a imagem : 

É  a  mesma  tomada  antiga  do  Brasil  de 2 pinos. 

  

SEGURANÇA  

O Egito passou por um período de muita instabilidade política e atentados e isso nos últimos anos fizeram com que o país aparecesse no 

noticiários internacionais – com uma pitada de sensacionalismo da mídia ao retratar o mundo árabe. O resultado foi uma redução drástica do 

turismo desde a Primavera Árabe, em 2010. Mas, o que não sai nos jornais é o esforço e o sucesso que o Egito tem em reforçar sua 

segurança, garantindo uma estrutura superior a muitos países da Europa para evitar atos de terroristas. Hoje, a segurança é reforçada e há 

detectores de metais em quase todos os lugares públicos. Além disso, não há furtos ou roubos. Mas, há assédio verbal as turistas mulheres. 

Assim, o conselho é sempre vestirem-se com recato, não exporem os ombros ou usarem decotes, não usarem roupas justas nem curtas. E 

não saírem sozinhas. Permaneçam em grupo nas grandes cidades como Cairo. Os lugares que visitaremos são turísticos e possuem uma 

segurança reforçada. Dessa forma, não teremos nenhuma surpresa desagradável, apenas descobertas incríveis. 

 

CÓDIGO DE VESTUÁRIO 

O Egito é um país árabe de maioria muçulmana. Em sinal de respeito a sua cultura na visita a mesquita, utilize um véu para cobrir os cabelos 

e o colo. Use sempre roupas discretas e confortáveis. 

  

Leve roupas leves para os passeios feitos durante o dia que na maioria são a céu aberto. As temperaturas durante o dia são altas em todas 

as regiões tanto no período do inverno quanto no verão. No verão poderá chegar a 45ºC ou mais durante o dia, no inverno chega facilmente 

aos 30ºC. A noite as temperaturas caem e é recomendável levar um agasalho leve para se proteger.  

  

OUTRAS DICAS 

- Protetor solar, protetor labial e hidratante são itens indispensáveis para seu conforto, o clima além de quente é extremamente seco. 

- Indicamos o uso diário de bonés tipo legionários ou chapéus que cubram além da cabeça as orelhas e o pescoço e óculos de sol.  

- O calçado mais indicado é o tênis. Você pode usar outro tipo de calçado confortável. Mas, como caminhamos bastante em todos  

     os passeios e sempre sobre rochas e areia, cuidado com sapatos abertos que possa entrar areia e formar bolhas.  

- Roupa de banho (maio ou biquíni super discreto) para aproveitar as piscinas dos hotéis e do cruzeiro.  

- Saída de banho não transparentes são obrigatórias para transitar pelas áreas fora da piscina. Tenha sempre  

     na mochila: desodorante e repelente. 

- Água e líquidos são indispensáveis todo o tempo. Compre somente água mineral com a tampa lacrada, jamais  

     beba água da torneira ou de origem desconhecida. Compre nos bares dos templos e demais locais visitados  

     a água que irá consumir durante o passeio. Apesar de mais caro, se você levar na bolsa uma garrafa de água  

     comprada no hotel ou nos bares da cidade em pouco tempo ela ficará quente!  

 

Maiores informações serão passadas antes do embarque. 



   Outras Informações 

Gorjetas 
No Egito é costume local dar gorjeta aos prestadores de serviços. Para a sua viagem o valor estimado é de US$ 200.  
Assim, leve esse valor em notas pequenas em um envelope separado e poderá dar a gorjeta aos seus prestadores de acordo com o costume local.  
 Guias: dia inteiro  200 libras egípcias (US$ 10) --- meio dia  100 libras egípcias (US$ 5) 
Ajudante guia: 50 libras (US$ 3) 
Motorista: 75 libras (US$ 4) 
Refeições: de 20 a 50 libras (US$ 1 a 3) 
Atendente de banheiro: 5 libras (US$ 50) 
Passeio de camelo: entre US$ 30 a US$ 50 
  
Outros gastos locais: 
Alimentação: US$ 300 
Entradas eztras e permissões fotos, etc: US$ 100 
Gorjeta Barco: US$ 40 por pessoa 
Visto: US$ 30 
Gastos locais: US$ 680 (alimentação, entradas e  gorjetas) 
 

Dicas e Curiosidades do Egito 
  
Os dias da semana por lá são um pouco diferentes. Domingo é o primeiro dia útil, então quinta-feira no Brasil é a sexta do Egito. 
O beijo entre casais é proibido nas ruas. 
A mulher muçulmana, casada, não mostra seus cabelos a não ser que seja para o marido e seus familiares. 
Os homens costumam se cumprimentar com três beijos no rosto. 
O governo do país é formado por militares. 
Os ônibus no Cairo não costumam parar. Eles têm as portas abertas o percurso inteiro e quem quiser descer precisa pular para fora, ou quem quiser subir, 
pular para dentro. 
Se você quer comprar algo por um preço muito bom, vá cedo e não perca a primeira venda do dia. Eles têm uma crença de que a primeira venda não se 
pode perder, senão o dia não será lucrativo, então para fechar o negócio, eles aceitam qualquer proposta que você fizer. 
Eles não andam nas calçadas, vão pelo meio da rua mesmo. 
Os egípcios consomem feijão no café da manhã como recheio de pão sírio. 
Existe revista de seus pertences e máquinas de raio-x em shoppings e locais públicos. 
 
 



 


