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com destaque para a pirâmide de degraus, 
muro das cobras e pátio do heb-sed. Visita 
ao Museu de Sakara.  Visita ao Museu de 
Mit-Rahina, onde se encontra a gigantesca 
estátua jacente de Ramsés II e a esfinge em 
alabastro. Almoço em restaurante.
Visita ao planalto de Guiza onde se 
encontram  as pirâmides mandadas erguer 
por pelos faraós Khufu, Khafré e Menkauré 
(com entrada na Grande Pirâmide, uma das 
Sete Maravilhas da Antiguidade).
Visita à Grande Esfinge e ao Templo do Vale.
Jantar no hotel.
Após este, e opcionalmente, saída do hotel 
para assistir ao espetáculo de luz e som no 
vale das Pirâmides de Gizé, que complementa 
a magia destas emblemáticas construções.
Regresso ao hotel e alojamento.

4º Dia - CAIRO / LUXOR 
Pequeno almoço e transporte ao aeroporto 
do Cairo para partida em voo com destino 
a Luxor. Iniciamos as visitas de Luxor pelos 
seus templos – Karnak, o maior templo 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. Continuamos para o Templo de Luxor, 
a residência do sul do deus Amon, templo 
que foi iniciado na época de Amnehotep III – 
Império Novo – tendo sido significativamente 
aumentado por Ramsés II. Destaque ainda 

para a Avenida das Esfinges que ligava Luxor 
ao grandioso templo de Karnak. Visita ao 
Museu de Luxor. Transporte para o Navio 
Cruzeiro M/S Sonesta St. George 5*.
Almoço e Jantar a bordo. Alojamento.

5º Dia - LUXOR / TEBAS / EDFU 
Possibilidade de opcionalmente fazer um 
passeio de balão ao nascer do sol. Com a 
saída do sol, os tons alaranjados e escarlates 
iluminam os templos e vestígios do Antigo 
Egito, como o Vale dos Reis e o Vale dos 
Nobres. Uma experiência inesquecível 
certamente (opcional). Pequeno almoço a 
bordo. Dedicamos a manhã ao Vale dos Reis, 
onde se encontram mais de 60 túmulos de 
reis do Império Novo. Entrada no Túmulo de 
Seti I, KV 17, que, sem dúvida, é o maior e mais 
ricamente decorado sepulcro da necrópole e 
o ex-libris do Vale.
A visita ao Templo de Hatchepsut em Deir 
el-Bahari – a rainha que se afirmou como 
faraó, no Império Novo. No Vale das Rainhas, 
com túmulos de várias rainhas, príncipes e 
princesas, visita ao requintado e ao melhor 
preservado – o Túmulo de Nefertari, QV 66 
– outro ponto imperdível. Paragem ainda 
junto aos Colossos de Mémnon, designação 
conferida a duas estátuas grandiosas 
mandadas erigir pelo faraó Amenófis III no 
Império Novo, vestígios daquele que terá 
sido o maior templo funerário construído na 

1º Dia - LISBOA / 
ISTAMBUL /  

ALEXANDRIA
Comparência no ae-

roporto de Lisboa, 3 
horas antes da partida 

para formalidades de em-
barque.

16h25 – Partida em voo 
regular da Turkish Airlines 

com destino a Istambul.
23h10 – Chegada a Istambul e 

mudança de avião.
00h45 – Partida em voo regu-

lar Turkish Airlines com destino a 
Alexandria.

01h50 – Chegada ao Aeroporto 
Alexandria.

Assistência e transporte ao Hotel 
Hilton Alexandria Corniche 5*. Aloja-

mento.

2º Dia - ALEXANDRIA / CAIRO 
Pequeno almoço no hotel e manhã livre 

para descanso.
Almoço em restaurante e visita da cidade 

de Alexandria, uma cidade carregada 
com história, começando logo pela sua 
designação, fundada por Alexandre, o 
Grande, no século IV a.C. Visita interior da 
moderna Biblioteca de Alexandria com 
entrada na Amud El-Sawri, biblioteca esta 
nada característica com a da antiguidade. 
Visita ao recinto do antigo Serapeum, em 
Amud El Sawri  e onde ainda é possível ver 
a chamada  Coluna de Pompeu e à Fortaleza 
de Qaitbay, fortificação defensiva construída 
em 1480 sob ordens do sultão Qaitbay. Visita 
às Catacumbas de Kom el-Shugafa.
Continuação para o Cairo. Chegada ao Hotel 
Cairo Fairmont Nile City 5*.
Jantar e alojamento.

3º Dia - CAIRO (MÊNFIS - SAKARA - GIZÉ)   
Pequeno almoço no hotel. Dia completo de 
visitas. Visita à antiga necrópole de Sakara, 
com visita às mastabas de Mereruka e 
Kagemni (VI Dinastia), à pirâmide de Teti 
(VI Dinastia) e ao complexo funerário do 
faraó Netjerirkhet Djoser (III Dinastia), 

Não há praticamente ninguém que fique 
imune ao sortilégio e à magia que, em 
regra, se associam à antiga civilização 
egípcia. O Egipto atual é, de facto, 
um país que tem o condão de nos 
remeter, de imediato, para «outro 
tempo», «outros homens», «outras 
vidas».

Com o Egiptólogo 
Prof. José das Candeias Sales



PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento durante toda a viagem pelo Egiptólogo Prof. 

José Candeias Sales e por um representante Tryvel;
• Passagem aérea, em voos regulares Turkish Airlines, para percurso 

Lisboa  / Cairo / Lisboa, via Istambul, com direito ao transporte de 
uma mala de porão até 23kg, e respetivas taxas de aeroporto, se-
gurança e combustível (no valor de € 289,00 à data de 18.11.2021 – 
a reconfirmar e atualizar aquando da emissão da documentação);

• Voo interno, em voos regulares Egyptair, para percurso Cairo / 
Luxor e Assuão / Cairo, com direito ao transporte de uma mala 
de porão até 23 kg e respetivas taxas de aeroporto, segurança e 
combustível;

• 01 noite de alojamento e pequeno almoço no Hotel Hilton Alexan-
dria Corniche 5*;

• 04 noites de alojamento e pequeno-almoço no Cairo Fairmont Nile 
City 5*;

• Cruzeiro de 4 noites no Nilo, a bordo do Navio M/S Sonesta St. 
George 5*, com pensão completa a bordo;

• Pensão completa, desde o almoço do 2º dia, até ao jantar do 10º 
num total de 18 refeições (9 almoços e 9 jantares);

• Águas e café ou chá às refeições;
• Circuito em autocarro de turismo com ar condicionado;
• Águas durante os tours no autocarro;
• Todas as entradas e visitas conforme programa:
• Biblioteca de Alexandria, Coluna de Pompeu; Fortaleza de Qai-

tbay; Catacumbas de Kom el-Shugafa;
• Visita das Piramides (entrada na Grande Pirâmide), Menfis e Saka-

ra e Museu Mit-Rahina;
• Visita à Grande Esfinge e Templo do Vale;
• Visita dos Templos de Karnak e Luxor e Museu de Luxor;
• Visita do Vale dos Reis e das Rainhas com entradas nos Túmulo de 

Seti I e de Neferteri;
• Templo del Deir Bahari e Templo de Hatshepsut;
• Colossos de Memnon;
• Visita do Templo de Edfu;
• Visita do Templo de Komombo;
• Transporte em autocarro privado Assuão / Abu Simbel / Assuão;
• Visita dos Templos em Abu Simbel;
• Visita da Barragem de Assuão, Obelisco inacabado e Templo de 

Philae;
• Passeio em Feluca;
• Entrada no Museu da Antiguidade;
• Entrada no Museu das Civilizações do Cairo;
• Visita do Cairo Antigo;
• Visita da Cidadela de Saladino e Mesquita de Alabastro;
• Jantar cruzeiro a bordo do Faraó do Nilo;
• Visto de entrada no Egipto;
• Gratificações a guias, motoristas e bagageiros a bordo;
• Seguro multiviagens e Proteção extra Covid-19;
• Bolsa e livro de viagem Tryvel;
• Taxas hoteleiras, serviços e IVA;
• Kit de Higiene e Segurança Covid-19.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Excursão opcional para assistir ao espetáculo de luz e som nas Pi-

râmides (aprox. 50,00€)
• Passeio de balão em Luxor (aprox. 95.00€) – a reconfirmar local-

mente;
• Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa.

 PREÇO P/PESSOA | QUARTO DUPLO

SUPLEMENTO INDIVIDUAL

3.030 €

725 €

09 A 19 DE JUNHOmargem esquerda do Nilo. Almoço a bordo. 
Inicio da navegação em direção de Esna 
passando pela sua eclusa e continuação para 
Edfu. Jantar e alojamento a bordo.

6º Dia - EDFU / KOM OMBO / ASSUÃO 
Pequeno almoço a bordo. De manhã, 
desembarque para visitarmos o Templo 
ptolemaico de Edfu, o mais bem conservado 
templo do Egipto, dedicado ao deus falcão 
Hórus, filho de Osíris e de Ísis. Continuamos a 
navegar até Kom Ombo. Novo desembarque 
para visita ao Templo de Kom Ombo, 
dedicado a duas divindades: o deus Sobek, 
com cabeça de crocodilo e o deus Haroéris, 
com cabeça de falcão. Almoço e jantar a 
bordo. Continuamos a navegar pelo Nilo até 
Assuão.

7º Dia - ASSUÃO / TEMPLO DE PHILAE / 
OBLISCO INACABADO 
Pequeno almoço a bordo. Check-out do na-
vio. Visita à Grande Barragem de Assuão, a 
maior barragem de África e uma das maiores 
do mundo, construída entre 1960 e 1970, que 
deu origem ao lago artificial – o Lago Nasser. 
Continuação para visita em direção do ma-
ravilhoso Templo de Ísis de Filae, construído 
durante a 30ª Dinastia, mas desmontado e 

reconstruído na ilha vizinha de Aguilkia, entre 
1972 e 1980.
Visita à grande pedreira de Assuão onde se 
encontra o Obelisco Inacabado, como é co-
nhecido, um dos obeliscos mais famosos exa-
tamente por não ter saído do seu estado de 
construção. Almoço e jantar a bordo.
Alojamento.

8º Dia - ASSUÃO / ABU SIMBEL /ASSUÃO 
Bem cedo, saída em autocarro para Abu 
Simbel. Visita aos templos, Património 
Mundial pela UNESCO: o Templo Grande  de 
Ramsés II e o Templo Pequeno de Nefertari, 
esposa de Ramsés II. Regresso de autocarro 
a Assuão e almoço em restaurante. De 
tarde, passeio em felucas, os 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 Satet e 
da sua filha, Anuket.
Jantar no restaurante Orangerie do Hotel 
Movenpick Assuão seguido de transfer para 
o aeroporto para embarque em voo com 
destino ao Cairo.
Após chegada, transfer ao Hotel Cairo 
Fairmont  Nile City 5*. Alojamento.

9º Dia - CAIRO 
Pequeno almoço no hotel. Continuação das 
visitas à cidade do Cairo. Dedicamos este dia 
ao Museu da Egípcio das Civilizações onde 
desde Abril de 2021, se encontram as múmias 
dos faraós do Império Novo e o famoso 
Tesouro de Tutankhamon. Incluída também 
visita à sala das múmias. Visita do Museu do 
Cairo (antigo). Passagem ainda pela Praça 
Tahrir e visita do Cairo antigo conhecido por 
Bairro Copta, com a visita da Igreja de São 
Sérgio (Igreja da Sagrada Família); a Igreja 
Suspensa e o bairro medieval de Khan el 
Hkalili, a área comercial antiga, um imenso 
mercado de estreitas ruelas com milhares 
de pequenas tendas com as tradicionais 
mercadorias de sapatos, tecidos, pipas de 
cristal, especiarias, joias, ruas repletas de 
gente, mesas nas portas dos cafés… um 
imenso bazar no coração da cidade. Almoço 
em restaurante durante as visitas.
Jantar no Hotel e alojamento.

10º Dia - CAIRO / ISTAMBUL 
Pequeno almoço no hotel. Dedicamos a 
manhã para visita à Cidadela de Saladino, 
construída para defender a cidade dos 
cruzados por ordem do sultão do mesmo 
nome, no século XII, e que detém uma 
magnifica vista sobre a cidade e de onde, em 
dias limpos, se podem avistar as pirâmides. 
Visita à famosa Mesquita de Mohamed Ali, 
mais conhecida por Mesquita de Alabastro.
Almoço em restaurante. À noite, cruzeiro com 
jantar no “Nile Maxim” seguido de transfer 
para o aeroporto internacional do Cairo.
Assistência nas formalidades de embarque.

11º Dia - ISTAMBUL / LISBOA 
02h45 – Partida em voo Turlish Airlines com 
destino a Istambul. Noite a bordo.
06h10 – Chegada a Istambul e mudança de 
avião.
07h25 – Partida em voo Turkish Airlines com 
destino a Lisboa.
10h20 – Chegada a Lisboa, ao aeroporto 
Humberto Delgado.

Fim da Viagem!


