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Os Mistérios de Ramsés 
11 Dias / 10 Noites 

Saída: Sábados 

29 anos de experiência e qualidade! 

Egito atrai visitantes não só pelos monumentos faraônicos, mas também por sua impagável riqueza artística e 
arquitetônica. Para o seu povo, o rio garante água e energia e possibilita a agricultura. Para os visitantes, é cenário de 

um dos mais fascinantes cruzeiros do mundo. E é a bordo de um inesquecível cruzeiro que conheceremos os mistérios 
do Faraó Ramsés, que reinou durante 60 anos no Egito e combateu inúmeros inimigos. O que torna este roteiro, uma 
experiência surpreendente. 
 

1º Dia – Sábado – ... / Cairo 
Chegada no Cairo, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem. 
 

2º Dia – Domingo – Cairo 
Saída pela manhã para visita ao Museu Egípcio, onde é possível ver mais de 120 mil objetos da antiguidade egípcia, 
como peças e tesouros que foram encontradas nos túmulos dos faraós, sarcófagos e múmias. À tarde, visita às 

famosas pirâmides de Gizé (Keóps, Kefren e Mikerinos) e à Esfinge.  
 

3º Dia – Segunda-feira – Cairo / Luxor (Cruzeiro pelo Rio Nilo – 05 Dias / 04 Noites) 

Pela manhã traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Luxor. Chegada, recepção e traslado ao pier 
para embarque no navio que fará o cruzeiro pelo Rio Nilo. Hospedagem por 04 noites e almoço a bordo. No período da 
tarde, visita aos templos de Luxor e Karnak. Jantar a bordo. 
 

4º Dia – Terça-feira – Luxor / Edfu  
No período da manhã, visita ao Vale dos Reis, ao templo da rainha Hatshepsut e aos Colossos de Menon. Almoço a 
bordo e inicio da navegação com destino a Edfu. Jantar a bordo. 
 

5º Dia – Quarta-feira – Edfu / Kom Ombo / Aswan 
Saída pela manhã para passeio e visita ao templo de Edfu. Almoço a bordo. Navegação com destino a Kom Ombo. 
Chegada e saída para visita ao templo local. Jantar e acomodação abordo durante navegação para Aswan.  
 

6º Dia – Quinta-feira – Aswan 
Saída pela manhã e visita à Grande Barragem e ao Obelisco Inacabado. À tarde, desembarque para passeio de ‘felucca’ 

(típico barco a vela da região) passando (sem paradas) pelo Jardim Botânico e pelo mausoléu de Agha Khan. Pernoite a 
bordo do cruzeiro em Aswan.  
 

7º Dia – Sexta-feira – Aswan / Abu Simbel (Cruzeiro pelo Lago Nasser - 04 Dias / 03 Noites) 
Desembarque pela manhã e traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Abu Simbel. Chegada e 
traslado ao píer para embarque em barco para cruzeiro pelo Lago Nasser com almoço a bordo. No período da tarde, 
visita ao templo de Abu Simbel. No fim da tarde, aprecie um maravilhoso espetáculo de sons e luzes no templo de Abu 
Simbel. Retorno ao navio. Alojamento e jantar a bordo. 
 

8º Dia – Sábado – Abu Simbel / Hamada / Wadi El Sebou 
Pela manhã, visita à parte externa do Palácio de Kasr Ibrim (sem entrada). Almoço a bordo durante navegação para 
Hamada. Ao chegar, visita à cidade. Continuação da navegação até Wadi El Sebou. Jantar a bordo. 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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9º Dia – Domingo – Wadi El Sebou / Aswan 

Saída pela manhã para passeio e visita à Wadi El Sebou e Dakka. Almoço durante navegação com destino a Aswan. 
Jantar a bordo. 
 

10º Dia – Segunda-feira – Aswan / Cairo 
Saída pela manhã para passeio e visita aos Templos de Kalabsha e Biet El Wali. Desembarque do navio e traslado ao 
Aeroporto de Aswan para embarque em voo com destino ao Cairo. Chegada, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem 

por 01 noite.  
 

11º Dia – Terça- feira – Cairo / ... 

Hospedagem no hotel disponível até as 11h00. Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em voo de 
retorno e fim de nossos serviços. 
 

HOTÉIS E CRUZEIROS PREVISTOS OU SIMILARES 

Opção Cidades Noites Hotel / Cruzeiro Categoria 

1 

Cairo 3 Amarante, Oasis pyramids ou similar Primeira 

Cruzeiro Rio Nilo 4 M/S Solaris II, M/S Nile Dolphin, M/S Nile Ruby ou similar Luxo 

Cruzeiro Lago 
Nasser 

3 
M/S Omar el Khayam, M/S Movenpick Prince Abbas ou 

similar 
Luxo 

2 

Cairo 3 Pyramids Park, Mercure Sphinx, Barcelo ou similar Luxo 

Cruzeiro Rio Nilo 4 M/S Solaris II, M/S Nile Dolphin, M/S Nile Ruby ou similar Luxo 

Cruzeiro Lago 

Nasser 
3 

M/S Omar el Khayam, M/S Movenpick Prince Abbas ou 

similar 
Luxo 

3 

Cairo 3 Ramses Hilton, Meridien Pyramids ou similar Luxo 

Cruzeiro Rio Nilo 4 M/S Solaris II, M/S Nile Dolphin, M/S Nile Ruby ou similar Luxo 

Cruzeiro Lago 
Nasser 

3 
M/S Omar el Khayam, M/S Movenpick Prince Abbas ou 

similar 
Luxo 

4 

Cairo 3 Conrad Hotel, Semiramis ou similar Luxo 

Cruzeiro Rio Nilo 4 M/S Tu-Ya, M/S Rasamis II, M/S Royal Esadora ou similar Grand Luxo 

Cruzeiro Lago 
Nasser 

3 
M/S Omar el Khayam, M/S Movenpick Prince Abbas ou 

similar 
Luxo 

 

O que inclui: 
- 03 (três) noites de hospedagem no Cairo em hotéis de categoria escolhida; 
- Café da manhã diariamente; 
- 04 (quatro) noites de cruzeiro pelo Rio Nilo com pensão completa a bordo (café da manhã, almoço e jantar); 
- 03 (três) noites de cruzeiro pelo Lago Nasser com pensão completa a bordo (café da manhã, almoço e jantar); 
- Passagem aérea nos trechos internos Cairo/Luxor, Aswan/Abu Simbel e Aswan/Cairo a ser emitida e entregue 

localmente pelo fornecedor local; 
- Traslados de chegada e saída em serviço regular com assistente local falando espanhol; 

- Passeios conforme mencionados no roteiro em serviço regular com guia local falando espanhol; 
- Show de sons e luzes em Abu Simbel;  
- Seguro de viagem GTA FULL por 11 (onze) dias – coberturas e valores válidos para passageiros de até 75 anos de 
idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de coberturas. 
 

O que não inclui: 
- Passagem aérea internacional; 
- Passaportes e vistos consulares; 
- Taxas de embarque e governamentais; 
- Alimentação (exceto café da manhã e alimentação durante o cruzeiro); 
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 

- Maleteiro nos aeroportos e traslados; 
- O que não estiver especificado como incluído. 
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PARTE TERRESTRE– SERVIÇO REGULAR 

US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Validade Opção 

Por pessoa em US$ Por pessoa em R$ 

QUARTO 
DUPLO 

QUARTO 
TRIPLO 

QUARTO 
INDIVIDUAL 

QUARTO 
DUPLO 

QUARTO 
TRIPLO 

QUARTO 
INDIVIDUAL 

1Nov´19 a 
30Abr’20 

1 2.212 2.196 2.767 8.671 8.608 10.847 

2 2.264 2.249 2.858 8.875 8.816 11.203 

3 2.316 2.301 2.923 9.079 9.020 11.458 

4 2.499 2.483 3.106 9.796 9.733 12.176 

À incluir imposto 

 

PARTE TERRESTRE– SERVIÇO PRIVATIVO 

US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Validade Opção 

Por pessoa em US$ Por pessoa em R$ 

QUARTO 

DUPLO 

QUARTO 

TRIPLO 

QUARTO 

INDIVIDUAL 

QUARTO 

DUPLO 

QUARTO 

TRIPLO 

QUARTO 

INDIVIDUAL 

1Nov´19 a 

30Abr’20 

1 2.368 2.353 2.923 9.283 9.224 11.458 

2 2.420 2.405 3.015 9.486 9.428 11.819 

3 2.473 2.457 3.080 9.694 9.631 12.074 

4 2.518 2.503 3.125 9.871 9.812 12.250 

À incluir imposto 

 

PASSEIOS OPCIONAIS 

US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Passeio Descrição 
POR PESSOA 

US$ 

POR PESSOA 

R$ 

SHOW DE SONS E 
LUZES NAS PIRÂMIDES 

Ao anoitecer, saída para desfrutar de um incrível espetáculo de sons 
e luzes nas Pirâmides e apreciar a história dos antigos egípcios. O 
show começa com a história da Esfinge, que tem sido o guardião 
vigilante da cidade dos mortos para cinco mil anos. Também retrata a 
história da construção das pirâmides e relata a história de grandes 
personalidades e famosos do antigo Egito. 

133 
 

(1 PAX) 

522 
 

(1 PAX) 

84 
 

(2~3 PAX) 

329 
 

(2~3 PAX) 

PASSEIO DE MEIO DIA 
POR MEMPHIS E 

SAKKARA 

 

DURAÇÃO: 3~4H 

Memphis se converteu numa das maiores cidades da Antigüidade. 

Sua mostra arquitetônica e cultural esta encabeçada pelo colosso de 
Ramses II e a Esfinge de Alabastro. Em Sakkara se conservam os 
vestígios dos principais períodos da história antiga de Egito, 
destacando a Pirâmide Escalonada do Faraó Djoser. 

150 
 

(1 PAX) 
588 

(1 PAX) 

90 
 

(2~3 PAX) 

350 
 

(2~3 PAX) 

PASSEIO DE DIA 
INTEIRO EM 

ALEXANDRIA COM 
ALMOÇO 

 

DURAÇÃO: 10~12H 

Visite a histórica cidade de Alexandria banhada pelo mar 

mediterrâneo, possuidora da réplica da antiga Biblioteca de 
Alexandria, Catacumbas de Kom el Shoqafa e da ilha onde situava-se 
o Farol de Alexandria. 

400 
 

(1 PAX) 

1.556 
 

(1 PAX) 

250 
 

(2~3 PAX) 

978 
 

(2~3 PAX) 

PASSEIO DE MEIO DIA 
DAHSHOUR E PIRÂMIDE 

VERMELHA (VISITA 
INTERNA) 
PRIVATIVO 

DURAÇÃO: 3~4H 

A pirâmide curvada em Dahshur é um local impressionante, tem 332 

pés de altura e é única entre todas as pirâmides do Egito, que 
permanece intacta para que os visitantes tenham a impressão de 
como todas as pirâmides deveriam parecer antes que as pedras 
externas caíssem ou fossem levadas para outra construção. 

A Pirâmide Vermelha, seria a primeira tentativa bem-sucedida de 

construir uma pirâmide verdadeira, tornando-a a inspiração mais 
direta para as últimas pirâmides da 4ª Dinastia em Gizé. 

152 
 

(1 PAX) 

596 
 

(1 PAX) 

90 
 

(2~3 PAX) 

353 
 

(2~3 PAX) 

PASSEIO DE DIA 
INTEIRO MESQUITAS 

REFAI E SULTÃO 
HASAN, EL MOAZ E 
KHAN EL KHALIL 

PRIVATIVO 
DURAÇÃO: 10~12H 

A mesquita de Rifi é uma das construções mais majestosas do Egito. 

É conhecida como a Mesquita Real, pois foi construída por uma 
ordem da Rainha Khushyar Hanim, projetada para se tornar uma 
casa de oração e um mausoléu para a família real. 

A Mesquita do Sultão Hassan Construída entre 1356 e 1363 pelo 
governante mameluco, sua escala é tão colossal que quase esvaziou 
o vasto Tesouro dos Mamelucos. Hassan foi assassinado em 1391, 

152 
 

(1 PAX) 

596 
 

(1 PAX) 
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dois anos antes da conclusão. 

A rua Al-Muizz Al-Deen foi construída como a rua principal da grande 

cidade de Fatimid.  

Além dos impressionantes monumentos espalhados ao longo do seu 

comprimento, também abriga um bairro movimentado, lar de 
milhares de artesãos fazendo mercadorias para serem vendidas em 
Khan Al-Khalili. Um passeio por esta rua, terminando com um passeio 
pelo labirinto de lojas em Khan Al-Khalili, é uma parte essencial de 
qualquer visita ao Cairo. 

90 
 

(2~3 PAX) 

353 
 

(2~3 PAX) 

PASSEIO DE MEIO DIA 
BALÃO EM LUXOR 

Transfer do hotel para a Cisjordânia. Comece seu passeio de balão 

nos céus do maior museu ao ar livre do Egito, Luxor. A viagem de 
balão dura em média 45 minutos. Fim do passeio e traslado para o 
hotel.  

Datas de saída: diariamente 

Horário: No início da manhã, aproximadamente às 5h30. 

172 
(1 PAX) 

172 
(1 PAX) 

675 
(2~3 PAX) 

675 
(2~3 PAX) 

PASSEIO DE MEIO DIA 
PALACIO MANIAL E 

MESQUITA IBNTULUN 

Transfer do hotel para o Palácio Manial (ex - Palácio Oriental do 

Príncipe de Coroa, Mohamed Ali) na Ilha de Rodah, onde uma bela 

coleção de Arte Árabe e Mosaicos pode ser admirada. Visita da 

recepção, quartos, jardins, museu privado e a bela mesquita. A 

duração da visita é de cerca de duas horas. Seguiremos para a 

Mesquita ABN TULUN, que foi construída para Ahmad Ibn Tulun. Sua 

família governou no Egito por 135 anos, até 905, quando os abássidas 

restabeleceram o controle, a cidade foi destruída e arrasada. De sua 

magnificência e escala, tudo o que sobrevive é a mesquita que formou 

seu centro. Fim do passeio e transfer ao hotel. 

138 
 (1 PAX) 

541 
(1 PAX) 

83  
(2~3 PAX) 

326  
(2~3 PAX) 

À incluir imposto. Consulte-nos 

 
OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos a disponibilidade e alteração sem aviso 
prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Dólar e Real, considerando o câmbio de US$ 1 = 3,92 da data de 12/07/2019 e 
estão sujeitos à variação cambial. 
O passeio em Balão de ar quente depende de condições climáticas favoráveis para ser realizado. 
 

Informações Gerais: 
Formas de Pagamento 
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do pacote. Esse deverá ser feito 
em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia. 
· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de US$ 300. 
· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard, 
Visa ou Diners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  
 

Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista. 
 
Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  
* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito  

Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
 

· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em R$ (reais) convertidas ao câmbio do dia; 
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos operacionais 
considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços – pelo cliente do Contrato de 
Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator. 
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o Contrato de Intermediação de Serviços 
Turísticos que será apresentado na solicitação da reserva; 

· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.  
 
Observações Importantes: 
- Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem GTA FULL incluído no pacote clicando aqui 
- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países 
envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;  
- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem; 

- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração 
dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;  

https://www.gtaassist.com.br/condicoes-gerais/sompo.pdf
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- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na 

passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte; 
- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige-se a 

apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte o site da 
Polícia Federal; 
- Franquia de bagagem para voos internos: uma mala de até no máximo 23 Kg por pessoa; 
- Este programa é um tour regular, ou seja, uma viagem em grupo com acompanhamento de um guia local e com 
datas predeterminadas que não permite qualquer alteração em seu itinerário. Apenas podem ser incluídas noites extras 
antes ou depois do tour. Note que, devido ao número de passageiros, o volume de bagagem permitido durante a 
viagem é reduzido a uma mala por passageiro. Tenha em mente que o grupo pode ser formado com pessoas de 

diferentes nacionalidades e costumes; 
- Caso seja contratado o serviço em privativo, os passeios também terão acompanhamento de guias locais, porém as 
visitas não serão feitas em grupo; 
 
- IMPORTANTE: No Egito é esperado receber gorjeta para todas as pequenas tarefas que envolvem prestação de 
serviço: trasladistas, motoristas, maleteiros, guias (todos os que estiverem envolvidos na realização da sua viagem), 

mantenedores de banheiros públicos, garçons, etc.  

Trata-se de hábito local e os servidores chegam a pedir a gorjeta. Desta forma, recomendamos 10% do valor da conta 
para os serviços em hotéis e restaurantes e aproximadamente US$ 1 a US$ 2 por mala para serviços de maleteiros e 
para serviços de toda ordem. No cruzeiro fluvial, recomendamos entregar US$ 30 a US$ 50 por pessoa para o guia no 
segundo dia e ele fará a distribuição entre os diversos prestadores de serviço; 
- O Egito é um destino fascinante. Porém, alguns lugares não oferecem uma infraestrutura turística adequada. Os 
viajantes precisam estar preparados para eventuais imprevistos, devido à cultura do país. Caso contrário, 

aconselhamos a escolher outro destino; 
- As saídas dos passeios estão sujeitos à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 
- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário; 
- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais. 
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. 

 
DOCUMENTOS IMPORTANTES 

(para brasileiros) 
EGITO 

                
         PASSAPORTE 
 

  
Válido por pelo menos 6 meses da data de 

retorno ao Brasil 

VISTO 

 
Deve ser obtido na chegada ao aeroporto 
mediante pagamento de taxa (aprox. US$ 

25) e apresentar 01 foto 

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE 
VACINA CONTRA FEBRE AMARELA 

 
Deve ser providenciado no prazo mínimo de 

10 dias antes do embarque 

                     - obrigatório |  - não obrigatório 


