
1º DIA – LISBOA / ISTAM-
BUL

13h45 – Encontro dos partici-
pantes no Terminal 1 do Aero-

porto de Lisboa.
15h45 – Partida em voo da 

Turkish Airlines para Istambul.
22h25 – Chegada a Istambul e 

formalidades de transbordo.

2º DIA – ISTAMBUL / CAIRO
00h35 – partida em voo Turkish Air-

lines para o Cairo. 01h45 –  
ao Cairo Após formalidades de desem-

barque, transfer para o Hotel Semiramis 
Inter-Continental 5* ou similar. Durante a 

manhã visita a uma das Sete Maravilhas do 
Mundo: as Pirâmides de Gizé “Quéops, Qué-

fren e Miquerinos” (Khufu, Khafré, Menkauré) 
– nomes dos reis que as mandaram construir 

– que se erguem no planalto de Gizé, nos arre-
dores do Cairo. Estas pirâmides, as mais gran-

diosas de todo o Egito, foram construídas na IV 
dinastia, do Império Antigo, no século XXVI a.C. e 

destinavam-se a ser “moradas para a eternidade” 
destes faraós. O nosso tour matinal continua em 

direção à majestosa Esfinge, que faz parte do com-
plexo funerário do faraó Quéfren/Khafré. Esta gigan-
tesca construção, com cerca de 20 m de altura e 73 m 
de comprimento, apresenta a forma de um leão aco-
corado com cabeça humana. A visita termina com a 
visita ao Museu da Barca de Quéops/Khufu que exibe 
a barca funerária – restaurada – deste faraó. Almoço. 
Indo para sul, chegada a Mênfis, a primeira capital do 
Egito Antigo. Visita ao Templo de Ptah e ao Museu, 
onde se encontra a gigantesca estátua de Ramsés II e 
a esfinge em alabastro. Relativamente perto de Mên-
fis encontra-se a sua Necrópole Real, em Sakara, um 
dos sítios arqueológicos mais deslumbrantes do Egito 
do Norte, antigamente designado como Baixo Egito. 
Esta necrópole é dominada pelo Complexo Funerário 
do rei Djoser, onde se ergue a sua Pirâmide, a primeira 
pirâmide – chamada Pirâmide em Degraus – do Egito 
Faraónico. Jantar buffet no hotel. Alojamento.

3º DIA – CAIRO / LUXOR
Visita ao Museu Egípcio do Cairo. Este museu que 
brevemente será transladado para o Grande Museu 
Egípcio, está a ser construído junto às pirâmides e 
apresenta a maior coleção de antiguidades egípcias, 
entre as quais, o famoso Tesouro de Tutankhamon. 
Almoço. Partida do voo interno para Luxor. Nesta 
cidade o grupo embarca num Cruzeiro no Rio Nilo 
durante quatro noites, em barco 5* Luxury. Jantar a 
bordo. Alojamento.

4º DIA – LUXOR / ESNA / EDFU
Visita ao grandioso Templo de Karnak, o maior tem-
plo do Egito e o principal santuário dedicado ao deus 
Amon, o deus patrono de Tebas e a mais importante 
divindade do panteão no Império Novo. Este templo – 

na verdade um conjunto de templos mandados cons-
truir por uma sucessão de faraós – foi iniciado no Im-
pério Médio e terminado na Época Baixa. Em seguida, 
visita ao templo de Luxor, a residência do sul do deus 
Amon. Este templo foi iniciado na época de Amenófis 
III – Império Novo – tendo sido significativamente au-
mentado por Ramsés II e só foi concluído no período 
ptolemaico. Visita à necrópole de Tebas na margem 
esquerda do rio Nilo: Vale dos Reis, onde se encon-
tram mais de 60 túmulos de reis do Império Novo, 
da XVIII à XX dinastia ( visita ao Túmulo de Seti I, KV 
17). Paragem junto aos Colossos de Mémnon, designa-
ção conferida a duas estátuas grandiosas mandadas 
erigir pelo faraó Amenófis III da XVIII Dinastia, o pai 
de Amenófis IV/Akhenaton, o “faraó herético”. Visita 
ao Templo de Hatchepsut – a rainha que se afirmou 
como “faraó”, no Império Novo – em Deir el-Baha-
ri. Este templo funerário – em terraço – é, a par das 
Pirâmides de Gizé e do Templo de Abu-Simbel, uma 
das preciosidades desta civilização milenar. Viagem 
a bordo em direção a Edfu apreciando a “montanha 
vermelha” a partir do barco. Almoço e jantar a bordo. 
Alojamento.

5º DIA – EDFU / KOM OMBO / ASSUÃO
Visita ao templo ptolemaico de Edfu, o mais bem con-
servado templo do Egito, dedicado ao deus falcão, 
Hórus, filho de Osíris e de Ísis. Navegação até Kom 
Ombo. Visita ao templo de Kom Ombo, templo dedi-
cado a duas divindades: o deus Sobek, com cabeça 
de crocodilo, e o deus Haroéris, com cabeça de fal-
cão. Navegação até Assuão. Almoço, jantar e noite a 
bordo.

6º DIA – ASSUÃO
Pela manhã, passeio em falucas (típicos veleiros 
egípcios) para admirar uma panorâmica do Mausoléu 
de Agha Khan, o líder espiritual dos Ismaelitas, cuja 
construção data dos finais dos anos 50 e da Ilha de 
Elefantina, a cidade do deus “oleiro” Khnum, da sua 
mulher Satis e da sua filha, Anukis, as deusas das 
“águas frias”. Almoço, jantar e noite a bordo.

7º DIA – ASSUÃO / ABU SIMBEL / CAIRO
Desembarque após o pequeno almoço. Viagem de 
avião até Abu Simbel. Visita aos templos de Abu 
Simbel, classificados como Património Mundial pela 
UNESCO: o grandioso Templo de Ramsés II, um tem-
plo escavado na rocha, que demorou 20 anos a cons-
truir e o Templo de Nefertari, esposa de Ramsés II, 
de dimensões bastante inferiores, localizado 150m a 
norte do primeiro Templo. Viagem de avião para o 
Cairo. Chegada e instalação no Hotel Semiramis Inter-
-Continental 5* ou similar. Jantar buffet e alojamento.

8º DIA- CAIRO / ISTAMBUL / LISBOA
Em hora a indicar, transfer para o Aeroporto.
02h40 – Partida em voo Turkish Airlines para Istambul.
05h50 – Chegada a Istambul
07h35 – Partida em voo Turkish Airlines para Lisboa.
10h30 – Chegada a Lisboa.

O Egito 
dos Faraós
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31 MARÇO A 7 ABRIL DE 2018

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

2 490€ 320€

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento da conferencista Helena Trindade 
Lopes durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para percurso 
Lisboa / Istambul / Cairo/ Istambul / Lisboa, em voos 
regulares Turkish Airlines com direito a 30 kg de 
bagagem;
• 7 noites de alojamento em hotel 5* e barco 5* Luxury;
• Pensão completa (desde o pequeno almoço do 2º 
dia ao jantar do 7º dia);
• Todos os transportes como indicado no programa;
• Guias locais em espanhol;
• Radioguias;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário;
• Todas as entradas mencionadas no programa;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no 
montante de 265,88 € (à data de 21.11.2017) – a 
reconfirmar e atualizar na altura da emissão da 
documentação);
• Visto de entrada no Egito;
• Gratificações;
• Acompanhamento permanente por responsável da 
TRYART;
• Seguro Multiviagens.
 

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Tudo o que não esteja como incluído de forma 
expressa;
• Despesas de caráter particular designadas como 
extras.

Viajar para o Egito é ir ao encontro de uma 
das mais antigas e emblemáticas civilizações 
da História – a civilização que nasceu e se 
desenvolveu no Vale do Nilo, no tempo dos 
antigos faraós. Ali encontramos as mais 
conhecidas e reconhecidas pirâmides da 
História, grandiosos templos como Luxor, 
Karnak, Deir el-Bahari e Abu-Simbel, 
mas também as mais ricas e distintas 
sepulturas de reis, rainhas e nobres na 
montanha Tebana. 

EGITO
COM HELENA TRINDADE LOPES


