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O Egito é o único país que mantêm um monumento intocável ainda existente. As três pirâmides de Gizé - Quéops, 
Quéfren e Miquerinos, além de conservadas, guardam toda a história de séculos atrás, quando a nação egípcia 
ainda era comandada pelos faraós. A natureza presente limita-se a rios, mares e desertos por todo o lado. Mas os 
oásis dão o tom colorido à região, às margens do Rio Nilo, que entre arranha-céus, cruza a capital Cairo. O povo 
árabe e muçulmano orgulha-se de sua lendária tradição e preserva a todo instante seus costumes. 
 
Uma viagem ao Egito, sobretudo, é sinônimo de mistério. É um país que causa fascínio mesmo aos que nunca o 
visitaram. Conhecê-lo é a oportunidade de desvendar uma terra cheia de história, lar de uma das maiores 
civilizações da antiguidade.  
 
 
CAIRO  
A grande capital do Egito, está localizada às margens do rio Nilo. Em seu centro, ficam a Praça Tahrir e o amplo Museu 
Egípcio, que exibe uma coleção de antiguidades, como múmias reais e artefatos dourados do Rei Tutancâmon. Perto dali fica 
Gizé, local das famosas pirâmides e da Grande Esfinge, que data do século XXVI a.C. Na área arborizada de Zamalek, na ilha 
de Gezira, a Torre do Cairo, com 187 m de altura, proporciona vistas panorâmicas da cidade. 
 
MONTE SINAI 
Conhecido localmente como Gebel Musa, o Monte Sinai é reverenciado por cristãos, muçulmanos e judeus, todos os quais 
acreditam que Deus entregou seus Dez Mandamentos a Moisés em seu cume. A montanha é fácil e bonita de escalar e 
oferece um gostinho da magnificência da região de alta montanha do sul do Sinai. Para os peregrinos, também oferece uma 
visão comovente dos tempos bíblicos. Todos os caminhantes devem estar acompanhados por um guia beduíno local. 
 
 
 
 
 
 
 
01 dia |  
CAIRO 
Chegada no aeroporto internacional do Cairo, após tramites de imigração, retirada de bagagens e alfândega, recepção e 
traslado ao hotel selecionado. Resto do dia livre. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (sem refeições).  
 
 
02 dia |  
CAIRO 
Café da manhã no hotel.  
Saída para visita o dia inteiro às pirâmides e à Esfinge de Gizé, Museu Egípcio. Retorno ao hotel. Noite livre. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã). 
 
Visita guiada para visitar uma das Sete Maravilhas, as grandes pirâmides de Gizé; (Quéops, Chephren e Mycerinus) foram considerados 
pelos gregos como uma das Sete Maravilhas do Mundo. Uma única pirâmide é construída com 2.300.000 blocos, cada um pesando em 
média dois tons e meio. Diante de tanta imensidão, não se pode deixar de sentir a maravilha e a reverência que tantos escritores e artistas 
têm procurado transmitir ao longo dos séculos. A pirâmide de Quéops é mais interessante, porque suas câmaras funerárias interiores estão 
abertas para inspeção pelo público. Não muito longe das pirâmides está a Grande Esfinge de Gizé, que data da época de Quefren (2620 aC). 
Talhada a partir de calcário amarelado natural e com 15 metros de altura e 8 metros de comprimento, esta estátua inesquecível combina a 
cabeça de um faraó com o corpo de um leão. Uma visita rápida ao instituto de papiros ou a uma loja de perfumes pode ser organizada após 
a visita. O almoço pode ser servido em um restaurante local (não incluído). Após almoço saída para Museu Egípcio; foi fundada pelo 
governo egípcio em 1835. O atual prédio do museu foi construído em 1900, no novo estilo clássico do arquiteto francês Marcel Dourgnon. 

ITINERÁRIO | 05 dias / 04 noites  
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O museu exibiu coleções que ultrapassam agora 120.000 objetos, desde a era pré-histórica até o período greco-romano. Possui 107 salas, e 
o térreo abriga estátuas enormes. O piso superior abriga pequenas estátuas, jóias, tesouros de Tutancâmon e as múmias. O museu 
também inclui uma seção de fotografia e uma grande biblioteca. Um museu para as múmias reais foi aberto no museu, abrigando onze reis 
e rainhas. O almoço pode ser servido em um restaurante local (não incluído).  
 
 03 dia |  
CAIRO >>> ST. CATHERINE 
Café da manhã no hotel. 
Logo cedo, sairemos em direção para o leste para atravessar da África para a Ásia. Continuando em direção ao Golfo de Suez, 
parando em Hammam Faraoun (os banhos Pharos), onde a visita às fontes com água sulfurosa. Em seguida, continuaremos a 
nossa viagem à área de St. Catherine, com viista em rota ao Oásis de Firan (o maior do Sinai, com cerca de 20.000 palmeiras). 
Lá encontra-se o mosteiro ortodoxo grego das 7 freiras e as ruínas da antiga igreja bizantina. Chegada o hotel selecionado. 
Resto do dia livre para explorar a área. Jantar no hotel. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã e jantar). 
 
04 dia |   
ST. CATHERINE >>> CAIRO 
Café da manhã no hotel. 
Chá e café serão servidos por volta das 02h00 da manhã para energizar a todos para uma inesquecível escalada 
no Monte Sinai Monte Moses por 3 horas. (tem a opção de andar de camelo até dois terços da montanha por um 
custo extra). Aprecie a paisagem mais espiritual do topo da montanha e reenergize com o nascer do sol, após 
visita voltaremos ao hotel para fazer as malas. O café da manhã será servido antes da saída, após sairemos para  
visitar o mosteiro de Santa Catarina e a igreja mais preservada com seus ícones incomparáveis. Após a visita, 
voltamos ao Cairo. Chegada ao hotel selecionado. Noite livre. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã). 
 
05 dia |  
CAIRO  
Café da manhã no hotel. 
Em horário pré-determinado traslado ao aeroporto internacional do Cairo para tramites de check-in e embarque em voo com 
destino a cidade de origem. 
Regime: (café da manhã). 
 
 
Fim de nossos serviços. 
 
 
 
 
 
 
 
- Traslados aeroporto ao hotel e vice-versa, e entre cidades de acordo ao itinerário em serviço privativo com assistência no 
aeroporto no idioma espanhol ou português; 
- Passeios e visitas de acordo ao itinerário com ingressos incluídos em serviço privativo com guia local no idioma espanhol ou 
português; 
- 03 (três) noites de hospedagem no Cairo no hotel escolhido com café da manhã diário (check-in 14h00 e check-out 12h00);  
- 01 (uma) noite de hospedagem em St. Catherine no hotel escolhido com meia pensão (check-in 14h00 e check-out 12h00); 
- Cartão de assistência de viagem por 05 (cinco) dias;  
- Assistência no idioma português 24 (vinte quatro) horas; 07 (sete) dias da semana no telefone emergencial da Ásia Total. 
 

O QUE INCLUI 
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- E-tickets aéreos internacionais; 
- Outros itens não informados no O QUE INCLUI, tais como: bebidas nas refeições, lavanderia, telefonemas entre outros; 
- Gorjetas para os carregadores de bagagem, guias e motoristas. 
 
 
 
 
 
 
 

Cidade Noites Hotel Categoria Apartamento 
 

Superior   
Cairo 03 Le Meridien Pyramids ou similar Standard 
St. Catherine 01 St. Catherine at New Morgen Land ou similar Standard 

Primeira   
Cairo 03 Mercure Le Sphinx ou similar Standard 
St. Catherine 01 St. Catherine at New Morgen Land ou similar Standard 

Econômica   
Cairo 03 Oasis Hotel ou similar Standard 
St. Catherine 01 St. Catherine at New Morgen Land ou similar Standard 

 
 
 
 
 
 

Período Categoria Duplo Triplo Individual 

01mai a 24set 2021 
Superior 1.187,00 921,00 1.360,00 
Primeira 1.132,00 864,00 1.239,00 

Econômica 1.070,00 805,00 1.200,00 
 
Observações Importantes: 
1) Tarifas válidas para saídas para um mínimo de 02 passageiros viajando juntos; 
2) Apartamento triplo, a terceira pessoa poderá ser acomodada em uma cama de solteiro de armar ou sofá cama disponível 
no apartamento; 
3) e-tickets aéreos internos sujeitos à alteração sem aviso prévio até a confirmação da reserva; 
4) Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio até a confirmação da reserva. 
 
 
 
 
 
 
 
Favor consultar-nos as formas de pagamentos vigentes. 
 

O QUE NÃO INCLUI 

VALORES 
Dólares Americanos por pessoa (mínimo 02 pessoas)  

FORMAS DE PAGAMENTO 

HOTÉIS HOTÉIS PREVISTOS 
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1) Cancelamentos entre 30 (trinta) e 22 (vinte e dois) dias antes da saída, cobrará 30% (trinta por cento) do valor total da 
reserva;  
2) Cancelamentos entre 21 (vinte e um) e 15 (quinze) dias antes da chegada, cobrará 50% (cinquenta por cento) do valor 
total da reserva;  
3) Cancelamentos entre 14 (quatorze) e 08 (oito) dias antes da chegada, cobrará 75% (setenta e cinco por cento) do valor 
total da reserva;  
4) Cancelamentos dentro de 07 (sete) dias antes da chegada, cobrará 100% (cem por cento) do valor total da reserva; 
5) Cancelamentos recebidos até o dia da saída, multa de 100% (cem por cento) do valor total da viagem; 
6) Não apresentação, no-show ou saídas antecipadas, multa de 100% (cem por cento) do valor total da reserva. 
 
 
 
 
 
 
1) A partir do primeiro orçamento enviado, serão permitidos o envio de até 3 novas propostas ou alterações.  Uma vez 
atingido este limite, para prosseguirmos será necessária a sinalização no valor de USD 200,00 por pessoa e após a sinalização, 
consideramos até 02 novas cotações ou ajustes antes da efetivação da reserva. Em caso de efetivação da reserva, esse valor 
será descontado no pagamento total do programa. Caso a reserva não seja solicitada o valor será retido como Taxa de 
Prestação de Serviço de Consultoria (US$ 200 por pessoa); 
2) As reservas devem ser solicitadas por escrito junto com a Ficha de reserva devidamente preenchida e a cópia do 
passaporte; 
3) Cancelamento de reserva confirmada, não dará direito a reembolso do valor referente ao pagamento da prestação de 
serviço de reserva (US$ 200 (duzentos) por pessoa), depois que tal serviço foi prestado; 
4) Importante ressaltar que dentro da validade de cada tarifa informada, a data do check-out deve coincidir com a última 
data de validade do período; 
5) O máximo de bagagem permitido durante os traslados e voos internos é de 01 (uma) mala de até 20kg por pessoa. 
 
 
 
 
 
 
 
1) Documentos Necessários: Brasileiros precisam de passaporte com validade mínima de 06 (seis) meses, com ao menos 03 
(três) páginas em branco; apresentar voucher de hospedagem cobrindo todo o período de permanência do país; 
2) Para menores de 18 (dezoito) anos é obrigatória à autorização do pai e da mãe. Nos casos em que esteja viajando na 
companhia de apenas um dos pais é necessário autorizado por escrito do outro; 
3) Vistos/Vacinas – Egito: Todas as nacionalidades necessitam de visto de entrada que pode ser solicitado antecipadamente 
no Brasil ou mesmo na chegada ao aeroporto com uma taxa a ser informada no ato da confirmação da reserva, é necessário 
apresentar o CIV (Certificado Internacional da Vacina) contra febre amarela, que deve ser tomada pelo menos 10 dias antes 
do embarque. 

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

POLITICA DE CANCELAMENTOS 

 DOCUMENTAÇÃO 
VISTOS & VACINAS 


