
 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 

 
Programa de 
Divulgação 

    

EGIPTO COM CRUZEIRO NO NILO 
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 Acompanhada por Pde. Fernando Sampaio   

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

01 17 Set. (Sáb.) –Lisboa / Luxor (Via 

Frankfurt) Voo interno Cairo / Luxor  
Comparência no aeroporto de Lisboa pelas 02H30 da 
manhã. Assistência nas formalidades de embarque por 
um representante da DulceJViagens, que acompanhará 
o grupo durante todo o circuito.  Partida em voo de 
carreira regular da Lufhtansa (LH 1497) ás 05H05 com 
destino a Frankfurt. Chegada ás 09H05.Formalidades de 
transito e continuação em voo (LH 0582), ás 10H10 com 
destino ao Cairo. Chegada ás 14H15 ao aeroporto do 
Cairo. Desembarque, formalidades de transito e parida 
para Luxor em voo interno. Saída do Cairo ás 18H00 e 
chegada a Luxor ás 19H05. Desembarque e controle de 
vistos, encontro com o guia local. Transporte em 
autocarro de turismo privado para o Barco M/S 
PRINCESS SARAH. Distribuição de Cabines jantar, noite 
a bordo 
  
 02 18 Set. (Dom.) –Luxor /Esna /Edfu 

(PC)  

Penão completa a bordo. Em hora a combinar 
localmente, saída para visita de Luxor . Situado na 
margem do Rio Nilo em pleno centro da cidade moderna, 
encontra-se o majestoso Templo de Luxor, construído 
por Amenofis II, em honra de Amon. 
Este templo provavelmente é a maior razão pela 
qual Luxor é conhecida como “o maior museu a céu 
aberto do mundo”. O templo é um dos monumentos 
antigos mais bem preservados da história, uma 
grande estrutura que inclui santuário e esculturas 
em relevo que ainda estão intactas.  

Continuação por uma avenida de Esfinges que nos leva 
ao Templo de Karnak. Visita deste templo. Os dois 
templos juntos (Karnak e Luxor), somam um dos 
mais famosos complexos de templos da cidade. 

No final destas visitas, regresso ao barco para almoço e 
navegação passando pela comporta de Esna, chegamos 
a Edfu. Jantar e noite a bordo.   
 

03 19 Set. (Seg.) – Edfu / Kom Ombo / 

Assuão (PC)  

Pensão completa a Bordo. Saída do barco para visita ao 
grande templo de Edfu dedicado ao deus Horus, é um dos 
maiores do Egipto (o maior Templo de karnak) e um dos 
mais bem conservados. Está localizado no centro da 
cidade de Edfu. O templo foi construído num local 
estratégico de forma que ficasse longe do deserto, 
mas também não fosse afetado pelas inundações do 
rio Nilo.  

 

 
As paredes do templo possuem numerosas figuras, 
inscrições e hieróglifos que proporcionam informações 
sobre a época na qual foi construído, aportando detalhes 
não apenas sobre o templo, mas também sobre a 
mitologia, a região e a forma de vida no Egito 
Antigo.  Regresso ao barco. Almoço e continuação para 
Kom Ombo.  Durante a tarde, chegada ao cais e saída para 
visita do Templo de Kom Ombo.  
Edificado durante o império dos Ptolomeus, foi consagrado 
aos deuses Horoeris com cabeça de falcão e a Sobek com 
cabeça de crocodilo. Nos muros exteriores e interiores do 
recinto estão representadas curiosas cenas e preciosos 
relevos que proporcionam valiosos dados técnicos sobre 
os antigos métodos artísticos. Regresso ao barco e 
continuação da navegação até Assuão. Jantar e noite a 
bordo.  
 

04 20 Set (Ter.) – Assuão / Abu Simbel 
(PC) 

Pequeno-almoço buffet no barco. Em hora a combinar 
localmente, saída em autocarro para visita de Abu Simbel, 
uma vila da província de Assuão, nas margens do lago 
Nasser, a 300 Km a sudoeste de Assuão (3H00 de 
autocarro).  
O complexo faz parte do Património Mundial da Unesco, 
conhecido como “ Monumentos Nubios”, são considerados 
os maiores e mais completos de todo o Egipto. Os templos 
foram originalmente esculpidos na encosta da montanha, 
na segunda catarata do Nilo, no século XIII a.C., durante 
o reinado da dinastia de  Ramsés II.  
São um monumento ao rei, sendo que sua 
esposa Nefertari e filhos podem ser vistos em figuras 
menores a seus pés, considerados de menor importância. 
As enormes figuras externas em relevo rochoso são 
icônicas. 
A realocação dos templos foi necessária ou teriam sido 
submersos durante a criação do Lago Nasser,o enorme 
reservatório de água artificial formado após a construção 
da grande barragem de Assuão  no rio Nilo.   
Depois desta visita, regresso ao barco para jantar e noite 
a bordo.                                                                                              

05 21 Set.  (Qua.) – Assuão / Cairo (Voo 

interno) 
 
Pequeno-almoço buffet no barco.  
Saída do barco para Passeio de Faluca ao redor das ilhas 
de Assuão, Barragem Alta e visita ao Templo de Philae. 
Almoço.  Partida para o aeroporto e formalidades de 
embarque. Partida em voo às XXH00 com destino ao 
Cairo. Chegada às XXH00. Formalidades de desembarque 
e transporte ao HOTEL RAMSES HILTON CAIRO. 
Jantar e alojamento  
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06 22 Set. (Qui.) - Cairo /Cidadela de 
Saladino /Arvore de Maria / Museu Egípcio PC 

Pequeno-almoço no hotel Saída para visita da Cidadela, 
fundada por Saladino no séc. XII, com uma vista 
magnifica sobre a cidade do Cairo e onde se situa a 
famosa Mesquita de Mohamed Ali, mais conhecida por 
Mesquita de Alabastro. Almoço num restaurante local. À 
tarde, visita do Bairro Copta com especial destaque para 
a Arvore de Maria e a Igreja de São Sérgio, onde a 
sagrada família terá vivido, na sua fuga para o Egito. 
Visita ao Museu Egípcio do Cairo, fundado pelo francês 
Auguste Mariette. Considerado detentor de uma das 
coleções mais importantes de artefactos antigos, está 
atualmente localizado junto às pirâmides de Guiza. 
Dentro do edifício, encontram-se tesouros reluzentes de 
Tutancâmon, o orgulho da coleção, assim como outros 

grandes faraós, ao lado de túmulos e joias, perfazendo 

um total de 100.000 peças cuja história ficou perdida no 
tempo. (entrada na sala das múmias) Regresso ao Cairo. 
Jantar no hotel. Alojamento.                                                                                      

07 23 Set. (Sex.) – Cairo /Esfinge de Gizé/ 

Templo / Alexandria  PC 

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar 
localmente, saída para visita ao planalto de Guizé, a 
última maravilha remanescente do mundo antigo, local 
da necrópole real de três soberanos da IV Dinastia – 
Khufu, Khafre e Menkaure. Visita à Grande Pirâmide, 
conhecida como a Pirâmide de Quéops ou Khufu, à 
Pirâmide de Menkaure e ao Templo do Vale de Khafre, 
que recebeu o corpo do faraó antes de este ser sepultado. 
(entrada na pequena Pirâmide) Os faraós eram 
mumificados e introduzidos nas pirâmides junto com 
alguns alimentos e seus pertences mais apreciados para 
que os acompanhassem em sua última viagem. Ainda que 
a data da construção das grandes pirâmides seja 
desconhecida, estima-se que as obras começaram por 
volta do ano 2500 a.C. (entrada numa das pirâmides 
mais pequenas) Entre os enigmas que envolvem esses 
belos monumentos, encontra-se o mistério de sua 
construção. Como conseguiram locomover blocos 
enormes e como conseguiram construir essas estruturas 
naquela época? São várias as teorias sobre o tema. Visita 
ainda à Esfinge, datada por volta de 2500 a.C., a mais 
antiga escultura monumental descoberta no Egito e a 
guardiã dos vários templos e túmulos aqui presentes. 
Almoço num restaurante local.  
Após a refeição, inicio da viagem em autocarro do Cairo 
para Alexandria (aprox. 03H00). Chegada, instalação o 
HOTEL SHERATON MONTAZAH. 
https://www.booking.com/hotel/eg/sheraton-
montazah.pt-pt.html .  Jantar e alojamento. 
 

 

09 25 Set.  (Dom.) – Alexandria / Cairo / Lisboa 

(Via Frankfurt)  
Pequeno almoço no hotel. Em hora a indicar, transporte em 
autocarro de Alexandria para o Cairo (03H00). Almoço 
durante o caminho.  Chegada ao aeroporto ás 13H00. 
Formalidades de embarque e partida em voo Lufhtansa (LH 
0583) ás 15H25 com destino a Frankfurt. Chegada ás 20H00       
e continuação para Lisboa no voo (LH1172) ás 21H30 com             
chegada ao aeroporto da Portela ás 23H30.                                               
Fim da Viagem 

Serviços Incluídos: 
Passagem aérea em voo de carreira regular Lisboa / Frankfurt/ Cairo  
Cairo/Frankfurt / Lisboa em voos Lufhtansa com direito a uma 
bagagem de porão por pessoa (20 Kg). 
Voo internos Cairo / Luxor e Assuão / Cairo , voo charter, com direito 
a uma bagagem de porão por pessoa ( 20 Kg)  
Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de XXXXX (a 
reconfirmar e ajustar aquando da emissão dos bilhetes);  
Todos os transferes Aeroporto/Hotel/Aeroporto; Cairo/ Alexandria / 
Cairo 
Estadia de 4 noites no Cruzeiro M/S PRINCESS SARAH Luxor para 
Assuão, com pensão completa.  
Estadia de 3 noites no Cairo no Hotel Ramses Hilton 4 * 
https://www3.hilton.com/en/hotels/egypt/ramses-hilton 
com jantares incluídos 
Estadia de 2 noites em Alexandria HOTEL SHERATON MONTAZAH 
com jantares incluídos. 
Pensão completa (almoços)  
Visitas (com guia em português)  
Visitas durante o cruzeiro: 
Luxor: Vale dos reis , Templo de Hatchepsut , os Colossos de 
Memnon, Templo de Karnak, Templo de Luxor 
Edfu: o templo dedicado ao deus  Horus  
Kom Ombo:o templo dedicado aos deuses Sobek y Haroeris.. 
Assuan: Passeio de Felucca ao redor das ilhas de Asuan, a Barragem 
Alta y visita ao templo de Philae. 
Entradas no Cairo : Pequena Pirâmide + Museu da Civilização 
;Entradas Museu da Antiguidade; Abu Simbel por Estrada. 
Visita de dia inteiro a Alexandria com guia local em português 
Gratificações a Guias locais e cruzeiro (30 € por pessoa)  
Visto (25 €)  
Seguro Multiviagens com cobertura nível Silver (anexo) 
Taxas de Turismo, hoteleiras e IVA em vigor à data de  12 Maio 2022  

Acompanhamento DULCEJVUAGENS, de Lisboa a Lisboa.  

Serviços não incluídos: Extras de carácter particular, lavandaria, 
telefonemas, bebidas ás refeições e tudo o que não estiver 
mencionado no itinerário e/ou no item dos incluídos 

 

 

08 24 Set. (Sáb.) - Alexandria 

Pequeno almoço no hotel. 
Saída do hotel para dia inteiro de visitas na cidade de 
Alexandria, fundada por Alexandre, o Grande, no ano de 
332 a.C, logo se tornou o principal porto do norte do 
Egito. Localizada no delta do rio Nilo, numa colina que 
separa o lago Mariotis do mar Mediterrâneo, foi o principal 
centro comercial da Antigüidade. Visitas com destaque 
para a Biblioteca, Coluna de Pompeya Fortaleza de 
Quiteb, Catacumbas etc. Almoço durante o circuito. 
Jantar e alojamento no hotel.  
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Ficha de Inscrição 
 

 
Nome Completo: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Morada:________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Contacto Telefónico: ___________________________________ 

Email: _________________________________________________________________________ 

NIF: ___________________________________________________________________________ 

Quarto Individual _____                 Quarto Duplo_____                            Quarto Triplo _____ 

Partilha o Quarto com ___________________________________________________________ 

 

DADOS PARA EMISSÃO DE RECIBO 

_______________________________________________________________________________ 

Lugares Limitados  

Contactos: 
Pde. Fernando Sampaio  
Tm. 936 596 121  

email: fpaio57@gmail.com 

 
Nota Importante:  
Com a ficha de inscrição, deverá ser entregue cópia do passaporte, com 
validade de 6 meses apos a data de inicio da viagem  
 
Inscrições até dia 17 de Junho 2022.  
Pagamento final da viagem até 1 mês antes da Partida 17 de Agosto 
 
Preço por Pessoa (Mínimo de 35 participantes) 
 
Em Quarto Duplo: …………………………………………………….  € 1996 
Supl. Para Quarto Indiv: …………………………………………….. € 360 
*Máximo 5 individuais no grupo  
 


