EGITO
No tempo dos Faraós
Com Antônio Brancaglion Junior | 3 a 16 de novembro, 2019

Conhecer o Egito do tempo dos Faraós é vivenciar um local que já faz parte de nosso
imaginário e que, para muitos, exerce um grande fascínio desde os tempos escolares. O
nascimento e desenvolvimento da antiga civilização egípcia tornou-se possível pela harmonia
entre a aridez do deserto e a fertilidade trazida pelas águas do Rio Nilo, e será nessa paisagem
atemporal que voltaremos 7000 anos na História para conhecer seu rico legado através de
inúmeros templos e ruínas de agrupamentos urbanos. Uma viagem inspiradora que tocará
profundamente a nossa alma. A presença do egiptólogo e cientista brasileiro Antonio
Brancaglion Junior tornará nossa experiência ainda mais rica, oferecendo aos viajantes uma
imersão no mundo misterioso dos faraós, em um roteiro que passará pelas grandiosas
pirâmides do vale de Gizé, pelas majestosas obras que constituem os Templos de Luxor e
Karnak, além do completíssimo Museu do Cairo, onde poderemos observar as joias e os
objetos encontrados na tumba de Tutancâmon. A viagem inclui um surpreendente cruzeiro de
3 noites pelo Rio Nilo.

Roteiro resumido
01º dia – 03/11/2019 – São Paulo – Cairo
02º dia – 04/11/2019 – Chegada no Cairo
03º dia – 05/11/2019 – Cairo
04º dia – 06/11/2019 – Cairo – Aswan
05º dia – 07/11/2019 – Aswan – Abu Simbel – Aswan
06º dia – 08/11/2019 – Aswan – Início do Cruzeiro pelo Rio Nilo
07º dia – 09/11/2019 – Cruzeiro pelo Rio Nilo
08º dia – 10/11/2019 – Cruzeiro pelo Rio Nilo
09º dia – 11/11/2019 – Cruzeiro pelo Rio Nilo (desembarque) - Luxor
10º dia – 12/11/2019 – Luxor
11º dia – 13/11/2019 – Luxor - Cairo
12º dia – 14/11/2019 – Cairo
13º dia – 15/11/2019 – Cairo – Retorno à São Paulo
14º dia – 16/11/2019 – Chegada em São Paulo

Especialista Antônio Brancaglion Junior
Professor do Depto. de Antropologia e do Setor de Arqueologia do Museu
Nacional do Rio de Janeiro/UFRJ. Professor do Programa de Pós-Graduação
em Arqueologia do Museu Nacional/UFRJ; Curador da Coleção Egípcia do
Museu Nacional/UFRJ; Coordenador do Laboratório de Egiptologia do Museu
Nacional/CNPq.; Membro do Comité International
CIPEG/ICOM;

Pesquisador

Convidado

do

Institut

Français

pour l'Égyptologie

d'Archéologie

Orientale

–

Cairo/Egito; Egiptólogo da Missão Argentina em Luxor/Egito e Professor do Departamento de
Letras Orientais da USP – Estudos Árabes e Judaicos.

Roteiro detalhado
LEGENDA DE REFEIÇÕES INCLUSAS:
C = Café da manhã
A = Almoço
J = Jantar
Dia 1 – 03/11/19 | São Paulo – Cairo (-/-/-)
Apresentação no aeroporto em São Paulo com três horas de antecedência para embarque com
destino ao Cairo.
Dia 2 - 04/11/19 | Chegada no Cairo (-/-/J)
Chegada ao Aeroporto Internacional do Cairo, recepção e traslado ao hotel para acomodação.
Em seguida, apreciaremos nosso jantar de boas-vindas. Capital e maior cidade do Egito, a
cidade do Cairo é chamada de al-Qahira em árabe. Situada às margens do Rio Nilo, foi fundada
em 969 para servir de capital do Egito árabe e hoje é um museu aberto, composta por uma
mistura do antigo e do moderno que convivem nos bairros, ruas, ruelas e becos. O Cairo,
religioso, cheio de vida e de contrastes, é uma cidade cosmopolita que revela traços de
distintas civilizações.
Dia 3 - 05/11/19 | Cairo (C/A/-)
Neste dia conheceremos os principais monumentos antigos da cidade do Cairo. Visitaremos a
região de Saqqarah, onde se situa a primeira pirâmide da humanidade construída em 2680
a.C. no reinado do faraó Djeser, que pertenceu à terceira dinastia. Construída pelo arquiteto
Imhotep, a pirâmide foi projetada e elaborada em forma de degraus e por isso também é
conhecida como a “pirâmide de degraus”. Mais tarde, faremos uma visita às grandiosas
Pirâmides de Gizé, outrora símbolo do poder dos faraós da quarta dinastia, e hoje uma das
sete Maravilhas do Mundo Antigo. As Pirâmides de Gizé são atribuídas aos faraós Queóps
(Kufhu), Quéfren e Miquerinos, e levantam–se majestosas nos arredores do Cairo, desafiando
o passar dos séculos. Localizada junto ao templo do Vale, veremos a surpreendente Esfinge de
Gizé, um monumento com corpo de leão e cabeça humana, o qual é atribuído ao Rei Quéfren
por situar-se próxima à sua pirâmide. Os mistérios que envolvem essas gigantescas obras
ainda são tema de discussões no mundo científico e pouco ainda se sabe sobre a história de
sua construção. Após a visita, retorno ao hotel e pernoite.
Dia 4 – 06/11/19 | Cairo - Aswan (C/-/-)
Após o café da manhã, traslado para o aeroporto onde embarcaremos em voo com destino a
Aswan. Na chegada, transfer para o hotel, acomodação e pernoite.

Dia 5 - 07/11/19 | Aswan – Abu Simbel - Aswan (C/A/-)
Neste dia, seguiremos em voo bem cedo para a visita aos templos de Abu Simbel, um
complexo arqueológico constituído por dois grandes templos escavados na rocha, situados no
sul do Egito, às margens do rio Nilo e perto da fronteira com o Sudão. Em função da
construção da barragem de Aswan e do consequente aumento do nível das águas do rio Nilo,
os templos foram deslocados de seu local original para um ponto mais alto, na década de
1960, com apoio da UNESCO. Construídos por ordem do faraó Ramsés II em homenagem a si
próprio e à sua esposa preferida Nefertari, os grandes Templos de Abu Simbel estão entre os
mais bem conservados de todo o Egito. Após a visita, retornaremos a Aswan para pernoite.
Dia 6 - 08/11/19 | Aswan – Início do Cruzeiro pelo Rio Nilo (C/A/J)
Pela manhã, faremos check–out no hotel e seguiremos para embarcarmos em um cruzeiro pelo
emblemático Rio Nilo. Neste dia, visitaremos o Templo de Philae, dedicado à deusa Ísis,
localizado na pequena Ilha Agilika. Ali encontraremos várias capelas e santuários, como o
Templo do Imperador Adriano e o Templo de Háthor, o Quiosque de Trajano, e dois pilonos
(pórtico de antigo templo egípcio em forma de duas pirâmides) que celebram todas as
deidades envolvidas no mito de Ísis e Osíris. Seguiremos para visitar o obelisco inacabado,
famoso por seu granito vermelho e que nos dá uma noção de como estes ícones da arquitetura
egípcia eram construídos e erigidos. Pernoite embarcado.
Opcional:
À noite, sugerimos assistir ao espetáculo de luzes e sons do Templo de Philae, quando as
silhuetas dos edifícios são projetadas na rocha com o incidir das luzes, enquanto sons e a
narrativa da história da deusa Ísis emocionam e sensibilizam os espectadores. O espetáculo é
mágico e fazem da visita a Philae ainda mais inesquecível.

Dia 7 - 09/11/19 | Cruzeiro pelo Rio Nilo (C/A/J)
Após o café da manhã, sairemos para visita a Kom Ombo, cidade localizada à margem direita
(oriental) do rio Nilo, e que abriga uma grande quantidade de núbios provenientes das regiões
inundadas após a construção da represa de Aswan. Um de seus grandes atrativos é o templo
da época greco-romana, mais precisamente do período Ptolomaico, dedicado a duas
divindades: Sobek, o deus crocodilo e Hórus, o deus falcão. Após a visita, retornaremos ao
barco e seguiremos navegando até aportar em Edfu, onde visitaremos o Templo de Hórus,
construído por volta do século III a.C. e que mostra em suas paredes monumentais figuras e
numerosas inscrições que narram a mitologia e a forma de vida nesse período do Egito Antigo.
Na entrada do templo principal encontra–se uma magnífica estátua em granito negro
representando o deus Hórus. Retorno ao barco e pernoite.

Dia 8 - 10/11/19 | Cruzeiro pelo Rio Nilo (C/A/J)
Após o café da manhã, desembarcaremos para visita conjunto ao Templo de Luxor, rico
patrimônio arquitetônico e cultural desta região do Egito. Construído a partir do templo de
Hatshepsut dedicado aos deuses Amon, Mut e Khons, ele foi totalmente reformado por
Amenhotep III, passando a homenagear o deus Amon-Rá. Após o almoço, visitaremos o
Templo de Karnak, o maior dos templos do antigo Egito cujos vestígios chegaram aos nossos
dias. Sua grandiosidade se deve aos sucessivos aumentos em sua estrutura realizados por

diversos faraós, trabalhos realizados ao longo de mil anos até que ficasse totalmente
finalizado. Seu grande destaque é a Grande Sala Hipóstila, cujo teto é suportado por 134
enormes colunas, considerada como uma das maiores do mundo. Após a visita, retorno ao
barco e restante da tarde livre.
Dia 9 - 11/11/19 | Cruzeiro pelo Rio Nilo (desembarque) - Luxor (C/A/-)
Após o café da manhã, faremos check-out do barco e seguiremos para acomodação no hotel
em Luxor, cidade que abriga monumentais vestígios da antiga civilização egípcia. Dedicaremos
este dia para visita ao templo ptolomaico de Dendera, cuja construção foi iniciada no primeiro
século antes de Cristo, durante o reinado dos últimos Ptolomeus, e completado durante o
reinado de Augusto. O templo foi destinado à adoração de Hathor, a deusa do amor e da
maternidade, e é considerado um dos mais belos e bem preservados de todo o Egito, sendo
possível ver representações e hieróglifos em suas cores originais. Mais tarde, nos dirigiremos
para Abidos, local de adoração do deus Osíris. Ali também se localiza uma zona de cemitérios
dos primórdios das dinastias egípcias, que juntamente com Saqqarah, formam os mais
importantes complexos funerários do Egito. As principais atrações do local são o Templo de
Osíris construído por Seti I e o Osireum, memorial fúnebre que supostamente teria sido o
túmulo do próprio Osíris. Retorno ao hotel e pernoite.
Dia 10 - 12/11/19 | Luxor (C/A/-)
Após o café da manhã, sairemos para visita a Djeser-Djeserou, o templo mortuário dedicado à
mais enigmática rainha do antigo Egito: Hatshepsut, que reinou por volta de 1.479 a.C.
Localizado em Deir el-Bahri, o templo é assentado diretamente contra uma rocha que forma ao
seu redor uma espécie de anfiteatro, uma maravilha construtiva desenhada por Senemut. Em
seguida, visitaremos Deir El-Medina, ou Vale dos Artesãos, onde ficam os resquícios de uma
antiga vila construída a pouca distância do Vale dos Reis e na qual moravam artesãos que
trabalhavam nos túmulos e templos dos faraós, rainhas e nobres. Mais tarde, conheceremos o
famoso Vale dos Reis, ou Wadi el–Muluk em língua árabe, local onde foram construídos os
túmulos dos faraós do novo Império, entre a XVIII e XX dinastias. Ali encontraremos 63
túmulos, entre eles o de Tutancâmon, o jovem faraó egípcio que foi coroado com apenas 9
anos de idade e que morreu ainda na juventude. Ainda hoje os arqueólogos encontram nesses
túmulos tesouros e joias, uma vez que os faraós eram ali colocados juntamente com seus
pertences. Após a visita, retorno ao hotel e pernoite.

Opcional: Passeio de balão sobre Luxor
Pela manhã bem cedo, deixaremos o hotel para ver a cidade de Luxor por outro ângulo, em
uma incrível experiência em balão de ar quente. Lá em cima, observaremos o Vale dos Reis e
o sol nascendo perto do Nilo, iluminando sua margem fértil em contraste com o deserto.
Conforme o sol sobe, as cores do céu irão se alterando, formando um maravilhoso e
inesquecível espetáculo.
***Nota: Esta atividade depende das condições climáticas para ser realizada.
Dia 11 - 13/11/19 | Luxor - Cairo (C/A/-)
Café da manhã no hotel. Em horário pré-determinado, traslado para o aeroporto de Luxor para
embarque em voo de retorno à cidade do Cairo. Na chegada, visitaremos o Khan El Khalili
Bazaar, um antigo souk árabe que nos transporta ao tempo do Império Otomano. Foi
construído em 1382 pelo Emir Djaharks el–Khalili, e até hoje o local é um tradicional espaço
comercial com vendedores chamando clientes às suas lojas, o inebriante cheiro das especiarias
e a agitação das negociações que ainda acontecem como no passado. Juntamente com o Muski
Market, essa área representa a tradição comercial árabe que estabeleceu o Cairo como um dos
maiores centros de comércio no oriente. Após a visita, check-in no hotel e pernoite.

Dia 12 - 14/11/19 | Cairo (C/A/J)
Pela manhã, seguiremos para visitar a Cidadela, uma fortaleza medieval que nos permite
conhecer o passado islâmico do Egito. Fundada por Salah al-Din em 1176, a Cidadela foi sede
dos governantes egípcios por quase 700 anos. Esta herança variada está refletida no conjunto
de mesquitas e museus que se encontram dentro do seu recinto. A principal atração da
Cidadela é a Mesquita de Mohammed Ali, datada do séc. XIX. Após o almoço, seguiremos para
a visita ao Museu Egípcio, o mais importante museu do país. Inaugurado em 1.858, o museu é
composto por mais de 136.000 peças da antiguidade egípcia, e em suas salas resplandecem
intactos o ouro e os mitos do Antigo Egito. Parece difundir–se e pairar ainda sobre toda a
cidade a aura solene e um pouco misteriosa da esplêndida era dos Faraós. Conheceremos
também a Mesquita-madrassa do sultão Hassan, e o bairro copta onde se encontra a igreja de
São Sérgio.
Dia 13 - 15/11/19 | Cairo – Retorno a São Paulo (C/-/-)
Café da manhã no hotel. Em horário pré-determinado, transfer ao aeroporto para embarque
em voo de retorno a São Paulo.
Dia 14 - 16/11/19 | Chegada em São Paulo (-/-/-)

Hospedagem
Cairo | The Nile Ritz-Carlton (ou similar)

http://www.ritzcarlton.com/en/hotels/middle-east/cairo?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a25554ba596febe2#Hotel
Categoria 5 estrelas | quarto standard
Aswan | Sofitel Legend Old Cataract Aswan (ou similar)

https://sofitel.accorhotels.com/gb/hotel-1666-sofitel-legend-old-cataract-aswan/index.shtml#origin=sofitel
Categoria 5 estrelas | quarto standard
Cruzeiro no Nilo| Mövenpick MS Royal Lotus (ou similar)
https://www.movenpick.com/en/africa/egypt/cruise/cruise-royal-lotus/rooms/
Categoria 5 estrelas | deluxe room
Luxor | Hilton Luxor (ou similar)

https://www3.hilton.com/en/hotels/egypt/hilton-luxor-resort-and-spaLUXHITW/index.html?WT.mc_id=zELWAKN0EMEA1HI2DMH3LocalSearch4DGGenericx6LUXHITW
Categoria 5 estrelas | quarto standard

Valores
Parte terrestre | Em USD (dólares) por pessoa
a. Grupo a partir de 10 pessoas:
Valor (à vista)

Parcelado

Taxas e Impostos

Quarto duplo

USD 6.595,00

Entrada USD 2.465,00 + 5 x USD 895,00
(total USD 6.940,00)

USD 290,00

Quarto single

USD 8.230,00

Entrada USD 3.040,00 + 5 x USD 1.125,00
(total USD 8.665,00)

USD 360,00

Parcelamento em todos os cartões de crédito ou em cheque
Taxas e impostos serão pagos juntamente com a entrada
Para solicitar reserva | USD 500,00 por pessoa
PAGAMENTO IMEDIATO – GRUPO CONFIRMADO
Enviar ficha cadastral preenchida e cópia do passaporte

+ INCLUI
- Acompanhamento do especialista Antonio Brancaglion Jr.;
- Acompanhamento do anfitrião Latitudes;
- Acompanhamento de guia local em português;
- Hospedagem nos hotéis citados acima (ou similares), incluindo café da manhã;
- Jantar de boas-vindas e de despedida para o grupo;
- Refeições citadas no roteiro de acordo com a informação da legenda;
- Ingressos para entrada nos locais de acordo com programas acima;
- Transfer IN e OUT para o grupo.
- Voos Cairo/Aswan – Luxor/Cairo (classe econômica);
Para horários de voos diferentes do grupo, por favor, consulte-nos sobre o valor suplementar
para transfer privativo.

- NÃO INCLUI
- Vistos;
- Voos internacionais ou domésticos;
- Upgrade de hotel e/ou categoria de apartamentos;
- Early check-in ou late check-out nos hotéis;
- Visitas não citadas como inclusas;
- Bebidas nas refeições;
- Carregadores de malas;
- Gorjetas aos guias, motoristas, carregadores de malas e em restaurantes;
- Despesas pessoais, tais como: lavanderia, telefonemas, internet, refeições, entre outros;
- Qualquer item não citado acima como incluso.

Opcionais
Parte Aérea internacional (sugerida)
Cia Aérea
Alitalia

Voo
675

Origem
SP, Guarulhos

Destino
Roma

Saída
03/nov

Hora
17:15

Chegada
04/nov

Hora
07:15

Tempo
11h00

Alitalia

896

Roma

Cairo

04/nov

12:10

04/nov

16:25

03h15

Alitalia

897

Cairo

Roma

15/nov

17:25

15/nov

20:05

03h40

Alitalia

674

Roma

SP, Guarulhos

15/nov

22:05

16/nov

07:25

12h20

Consulte-nos para saber:
- Valores e condições de pagamento da parte aérea
- Valores adicionais de traslado privativo em caso de voos diferentes do grupo

Documentos necessários
Vistos | Viajantes de todas as nacionalidades necessitam de visto.
Vacinas | Obrigatório viajar com certificado de Vacina contra Febre Amarela Internacional.
Passaporte | com validade mínima de 3 meses contados a partir da data final da viagem.
Seguro | É necessário que todos os brasileiros embarquem com o comprovante de seguro
viagem com cobertura mínima de EUR 30.000,00 englobando assistência médica/ hospitalar e
repatriação.

INFORMAÇÕES E RESERVAS:
11 3045-7740 | latitudes@latitudes.com.br

