Egito Espetacular com cruzeiro e visita
à biblioteca de Alexandria

®

11 dias / 8 noites
- 1 noite no monte Sinai
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- 4 noites no Cairo
- 3 noites de cruzeiro pelo rio Nilo

saída:

- ônibus de turismo durante toda a viagem
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
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- pensão completa em todo o roteiro (café da manhã, almoço e jantar)*/**

Nosso pacote inclui:
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- acomodação em hotéis categorias: luxo e primeira
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem
* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.
Obs: a ordem das visitas pode ser alterada para adequação do roteiro.

Por milênios nossa civilização se encanta e se nutre da história do Egito antigo, de seus faraós magnânimos
e de seus feitos extraordinários, muitas vezes incompreensíveis, até hoje, como a construção das pirâmides
que ainda se mantém intactas e de pé. Tesouros envolvidos em estórias, e a própria história do Povo de Israel,
dos Judeus - o Antigo Testamento - aí estão a narrar, detalhar e esclarecer como esse povo viveu, e ainda
vive em nossas imaginações. Eis que chegou a hora de desvendarmos os mistérios do Egito Ancião por nossa
conta! Vamos embarcar em uma aventura histórica e completa, a conhecer esse destino tão exótico quanto
onipresente no subconsciente de cada um de nós!?
1º/OUT – SÃO PAULO / CAIRO /
MONTE SINAI
Hoje cada um se apresentará no
aeroporto internacional de São
Paulo, em Guarulhos, onde o
representante da Lielu Turismo
estará auxiliando os passageiros
no embarque com destino ao Cairo,
no Egito, com escala a confirmar.
02/OUT – CAIRO / MONTE SINAI
Chegada
ao
aeroporto
e
organização de nossa sequência de
viagem até o monte Sinai. Chegada
ao hotel e acomodação. Jantar, se
o horário de chegada permitir.

03/OUT – MONTE SINAI / CANAL
DE SUEZ / CAIRO
Café da manhã. Pela manhã,
visitaremos o monastério de
Santa Catarina, onde poderemos
visualizar a tão famosa “Sarça
Ardente”, de onde apareceu a
Moisés o anjo do Senhor. Sairemos,
então,
com destino ao Cairo,
atravessando o canal de Suez. No
caminho, teremos a oportunidade
de admirar a deslumbrante vista
do mar Vermelho, atravessado por
Moisés durante sua fuga do Egito.
Teremos também a oportunidade
de conhecer um verdadeiro Oásis

no deserto, local dos famosos
“Poços de Moisés”, se o horário
permitir. Almoço e jantar.

Monte Sinai
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Gizé

04/OUT – CAIRO / MEMPHIS /
SAKKARA / CAIRO
Café da manhã. Viajaremos até
Memphis, onde visitaremos as
colossais estátuas de Ramsés II e a
Esfinge de Alabastro. Em Sakkara,
visitaremos a pirâmide Escalonada
do faraó Zozer, a pirâmide do
faraó Unas e uma das “Mastabas”
ou tumbas. À tarde, seguiremos
para Gizé onde visitaremos as
três pirâmides: Quéops, Keffren
e Miquerinos. Visitaremos ainda
a Esfinge e o Templo do Vale. À
noite, faremos um passeio de barco
pelo rio Nilo, onde apreciaremos
um show de música e dança típicas
durante nosso jantar a bordo.
Almoço e jantar.

05/OUT – CAIRO / ASWAN /
CRUZEIRO (KOM OMBO / EDFU)
Traslado ao aeroporto doméstico
para vôo com destino à Aswan.
Chegada e traslado ao porto para
embarque em cruzeiro de 3 noites
pelo rio Nilo. Visita ao templo de
Philae, dedicado à deusa Ísis (deusa
da fertilidade e da maternidade)
e também muito frequentado por
Cleópatra.

Kom Ombo

06/OUT – CRUZEIRO (EDFU /
ESNA / LUXOR)
Pela manhã visitaremos o templo
de Hórus em Edfu. À tarde
visitaremos o templo de Esna e
então seguiremos navegação até
Luxor. Pensão completa a bordo,
não incluindo bebidas.

Templo de Philae

Memphis

Em seguida visitaremos Kom Ombo,
construido há mais de 2.000 anos
e o único templo duplo egípicio,
dedicado aos deuses Sobek (deus
da fertilidade e criador do mundo) e
Hórus (deus que carrega as chaves
da vida, da morte e da fertilidade).
Navegação até Edfu. Pensão
completa a bordo, não incluindo
bebidas.
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07/OUT – CRUZEIRO (LUXOR)
Visitaremos os templos de Luxor e
Karnak, ambos dedicados ao deus
Amom (deus do império egípcio)
e às divindades Mut (esposa de
Amom) e Khonsu (deus da lua).
Pensão completa a bordo, não
incluindo bebidas.

Luxor

08/OUT – CRUZEIRO (LUXOR /
CAIRO)
Café da manhã. Após termos
realizado o maravilhoso cruzeiro de
3 noites pelo rio Nilo, retornaremos
ao Cairo. Sairemos para um city
tour da cidade do Cairo, visitando a
cidade Antiga, igreja de São Sérgio
construída sobre uma cripta onde
acredita-se que permaneceu a
Sagrada Família durante sua fuga
ao Egito, sinagoga de Bem Ezra,
cidadela de Saladino (local que
oferece a melhor vista panorâmica
da cidade), mesquita de Mohamed
Ali (ou mesquita de Alabastro),
museu do Cairo (com entrada) e
mercado de Khan El Khalili. Almoço
e jantar.

Cidadela de Saladino

09/OUT – CAIRO / BIBLIOTECA
DE ALEXANDRIA / CAIRO
Café da manhã. Hoje visitaremos a
histórica biblioteca de Alexandria,
um dos “centros do saber” da
antiguidade e destruida entre os
séculos I a.C e IV d.C.. No fim
da tarde retornaremos ao Cairo.
Almoço e jantar.

10/OUT – CAIRO / SÃO PAULO
Café da manhã (se o horário do
vôo permitir). Em horário oportuno,
seguiremos ao aeroporto para
embarque com destino a São
Paulo, com escala a confirmar.
11/OUT – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto internacional
de São Paulo - Guarulhos - e fim de
nossos serviços.
Preço por pessoa:

duplo: US$ 4.990
Individual: US$ 5.990
Taxas já inclusas.
Visto não incluso.
Mercado Khan El Khalili

Biblioteca de Alexandria

Confira nosso
parcelamento sem juros
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