
CC03OT0943Egipto

O Egipto, o seu legado faraónico e as suas surpresas incluindo uma viagem pelo Nilo onde nas
suas margens se multiplicam templos e túmulos que nos fazem viajar entre o mistério e o
fascínio.

Itinerário:

1º Dia - 12 Março (Dom.) - LISBOA / ISTAMBUL / CAIRO
Comparência dos participantes no aeroporto de Lisboa 90 minutos antes da hora de partida.
Assistência nas formalidades de embarque assistidas pelo/a guia OASIS que acompanhará toda
a viagem e partida às 11h30 com destino ao Cairo, via Istambul (escala das 19h10 às 01h10).
Chegada pelas 02h25. Após as formalidades de desembarque e aduaneiras, assistência e
transporte para o Hotel Le Meridien Airport 5*. Alojamento.

2º Dia - 13 Março (Seg.) - CAIRO / LUXOR - Início do Cruzeiro
Após o pequeno-almoço transporte para o aeroporto do Cairo. Formalidades de embarque e
saída com destino a Luxor, nome moderno da antiga Tebas, capital dos Impérios médio e novo.
Chegada a Luxor e transporte para o cruzeiro Nile Paradise 5*, procedimentos de embarque e
distribuição dos camarotes. Almoço a bordo. Durante este dia visitaremos o Templo de Luxor,
construído por Amenhotep III e Ramsés II, entre os anos 1400 e 1000 a.C. O templo de 260 m
de largura está dedicado a Amon (Deus do vento). Através da Avenida das Esfinges, onde
encontramos mais de 600 esfinges, chegamos ao grandioso complexo de Karnak, templo
dedicado ao deus Amon-Rá que foi crescendo até se tornar um imenso conjunto de templos,
santuários e outros monumentos dedicados a deuses e faraós. O complexo é dominado pelo
Templo de Amon-Rá, que constitui a imagem mais famosa do local. O Grande Salão Hipostilo,
com mais de 5000 m2, contém 134 colunas que em tempos suportavam um telhado. No final
das visita regresso a bordo. Jantar e noite a bordo.

3º Dia - 14 Março (Ter.) - CRUZEIRO: LUXOR / ESNA
Pequeno-almoço a bordo. Desembarque para visita à necrópole de Teba: Vale dos Reis,
gigantesca necrópole com mais de 60 túmulos reais. Entre os quais o túmulo de Tutmosis I,
Tutancâmon, Ramsés II, Ramsés III e Seti I, sendo este último o maior e mais ricamente
decorado sepulcro da necrópole e o ex-libris do Vale. Seguiremos para o Vale da Rainhas onde
estão os túmulos das princesas e esposas dos faraós do Império Novo, entre as quais
encontraremos o túmulo de Nefertari, esposa preferida do faraó Ramsés II. Continuação para
visita do Templo de Hatshepsut dedicado à rainha Hatshepsut, a única faraó mulher do Egipto
antigo, o Colossos de Memmon, designação conferida a duas estátuas, representando o faraó
Amenhotep III (ou Amenófis III). As estátuas, construídas há 3.400 anos, representam o faraó
tranquilo, com as mãos nos joelhos, olhando em direção ao Sol Nascente. Após as visitas,
regresso ao navio. Almoço, jantar e noite a bordo.

Os Mistérios do Antigo Egipto
com cruzeiro 5* no Rio Nilo
9 Dias | 12 a 20 Março 2023

G
u

iz
é

https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
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4º Dia - 15 Março (Qua.) - CRUZEIRO: ESNA / EDFU / KOM AMBO / ASWAN
Pequeno-almoço a bordo. Possibilidade de efectuar logo de madrugada um passeio de balão
(opcional). Começaremos o dia em Edfu, com a visita do Templo de Hórus do reinado de
Ptolomeu II e dedicado ao Deus Hor-Behoudit com paredes cobertas com numerosas figuras,
inscrições e hieróglifos que dão 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 Egipto Antigo. Neste local encontramos ainda as ruínas de Tell Edfu, um antigo
assentamento cujos tesouros arqueológicos abrangem 3.000 anos de história, que remonta
desde o Reino Antigo até ao período Greco-Romano.
Almoço a bordo e navegação até Kom Ombo onde visitaremos o templo da cidade , dedicado a
duas divindades: Horus, o deus falcão, e Sobek, o deus crocodilo. Jantar e noite a bordo.

5º Dia - 16 Março (Qui.) - CRUZEIRO: ASWAN
Pequeno-almoço e almoço a bordo. Manhã livre. Durante a tarde, faremos um passeio de
faluca (barco típico do Nilo) que permitirá admirar a vista panorâmica do mausoléu de Agha
Khan, da Ilha Elefantina e do Jardim Botânico. Regresso ao navio, jantar e alojamento a bordo.
Possibilidade de fazer uma excursão opcional aos famosos Templos de Abu Simbel, dos mais
bem conservados de todo o Egipto, Património Mundial pela UNESCO: o grandioso Templo de
Ramsés II, com 4 enormes estátuas cada uma com 20 metros de altura, e o Templo de Hathor,
dedicado à sua esposa predileta Nefertari, também, chamado habitualmente de “pequeno
templo”. No final da visita regresso a Assuão. Jantar e alojamento a bordo.

6º Dia - 17 Março (Sex.) - ASWAN / CAIRO
Pequeno-almoço a bordo. Desembarque, seguido de visita da Grande Barragem, um dos
maiores projectos de engenharia do séc. XX. Continuação para visita da pedreira de granito
vermelho, onde está localizado o famoso Obelisco Inacabado, cuja extracção não foi concluída
provavelmente devido ao aparecimento de fendas na rocha. Com quase 42 metros, teria sido o
mais alto do mundo se tivesse sido completamente extraído e erguido. Almoço em restaurante
local. Em hora a informar localmente transporte para o aeroporto de Aswan para formalidades
de embarque no voo com destino ao Cairo. Chegada e transfer para o Hotel Safir 5*. Jantar.
Alojamento no hotel.

7º Dia - 18 Março (Sáb.) - CAIRO / GIZÉ / MÊNFIS & SAKARA / CAIRO
Após o pequeno-almoço, saída em direcção ao planalto de Guiza, onde nos emocionamos e
guardamos para sempre na nossa memória o avistar de uma das Sete Maravilhas do Mundo: as
Pirâmides de Gizé (Quéops a primeira a ser construída e a maior de todas, Quéfren é a do meio
e a segunda maior, Miquerinos a menor das três pirâmides de Gizé). Visita ainda da Grande
Esfinge, imponente escultura dotada de cabeça humana e corpo de leão datada por volta de
2500 a.C., e a mais antiga escultura monumental descoberta no Egipto. Almoço em restaurante
local durante as visitas. Continuação para a visita de Mênfis, fundada segundo a lenda, pelo Rei
Menés. Nesta antiga cidade podemos admirar a esfinge em alabastro, assim como uma
gigantesca estátua jacente de Ramsés II. Continuação para a visita da necrópole menfita em
Sakkara, onde se encontra o complexo funerário do Rei Dojser (2650 a.C.). No centro,
encontramos a famosa Pirâmide de Degraus com 60 metros de altura.
No final da visita, regresso ao Hotel. Jantar. Alojamento
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Preços por pessoa: Valor-Base Taxas Valor Total Valor/mês*

Em Quarto Duplo 2.261 € 331 € 2.592 € 324 €

Suplemento Quarto Individual 520 € 65 €

* = 8 mensalidades de 30 Nov.’22 a 30 Junho’23, facilidade de pagamento válida para reservas até 30 Novembro 2022.
** = Desconto válido para pagamentos por cheque ou cartão de débito.

Nota: Todas as viagens “Selecções Oasis” podem ser pagas no dobro do número de meses, que à data da sua inscrição, faltarem para o seu início,
com a condição de 50% do valor total estar pago à data de partida, num mínimo de 6 mensalidades. Consulte-nos para informação detalhada.
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8º Dia - 19 Março (Dom.) - CAIRO
Pequeno-almoço no hotel. Dedicaremos este dia à grande capital do Egipto, onde visitaremos
alguns dos seus muitos atractivos. Começamos o dia pelo Museu Egípcio com um espantoso
acervo onde se destacam os tesouros de Tutankhamon, estátuas de deuses e faraós, múmias e
objectos com milhares de anos, fazendo da viagem final o perpetuar da vida através da história
e da complexidade de uma cultura que contava com arquitectos, engenheiros e artistas que
ainda hoje desafiam as leis do extraordinário. Visita a Salah Al-Din Al Ayoubi (cidadela do
Cairo) fundada em 1176 pelo famoso líder muçulmano Saladino, que serviu de sede para o
governo durante quase 700 anos. Ainda dentro da cidadela, visitaremos a Mesquita de
Mohamed Ali. Almoço em restaurante local durante as visitas.
Visitaremos também o Museu da Civilização Egípcia, que se foca no conceito civilizacional ao
invés de uma época ou era especifica. O acervo existente no museu mostra histórias ou
conceitos de civilização diferentes. Aqui todas as civilizações são ligadas. Terminaremos as
visitas no bazar de Khan El Khalili uma antiga área comercial, datado do ano 1382, quando o
sultão mameluco Djaharks el-Jalili decidiu construir um lugar de descanso para os comerciantes
da região. O lugar escolhido foram as ruínas de um antigo cemitério fatímida. O mercado
encontra-se no coração do Cairo islâmico, numa zona amuralhada com um ar medieval e em
que se respira a magnificência da arquitectura mameluca. Encontramos aqui milhares de
pequenas tendas distribuídas por ruas e ruelas.
Jantar. Alojamento no Hotel Safir 5* até à hora de saída para o aeroporto.

9º Dia - 20 Março (Seg.) - CAIRO / ISTAMBUL / LISBOA
Em hora a combinar localmente, saída para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida
pelas 03h50 em voo regular Turkish Airlines com destino a Lisboa, via Istambul (escala das
07h10 às 08h35). Chegada a Lisboa pelas 10h40.

FIM DA VIAGEM
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Serviços incluídos:

✓ Passagem aérea Lisboa / Istambul / Cairo / Istambul / Lisboa, em voos de regulares Turkish Airlines;

✓ Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor aproximado de 331€ (valor a reconfirmar à data de emissão);

✓ Voo interno Cairo / Luxor + Aswan / Cairo;

✓ Transporte de uma mala de porão até 23kg;

✓ Assistência e transporte privativo aeroportos / hotéis / aeroportos;

✓ 4 Noites de alojamento em hotéis de 5* (os mencionados ou similares), incluindo o pequeno-almoço diário;

✓ 4 Noites de cruzeiro pelo Nilo de Luxor a Assuão a bordo do barco M/S Nile Paradise 5* ou similar;

✓ Gratificações no cruzeiro;

✓ Pensão Completa do almoço do 2º dia ao jantar do 8º dia, num total de 14 refeições;

✓ Circuito em autocarro de turismo;

✓ Guia local em Português (ou espanhol) durante todo o circuito;

✓ Auriculares durante toda a viagem para facilitar a audição das explicações;

✓ Guia-acompanhante OASIS durante toda a viagem de/até Lisboa;

✓ Entradas em todos os locais visitados no seu interior, conforme programa;

✓ Seguro de viagem Especial Selecções OASIStravel MIP 60.000€ abrangendo os habituais seguros de assistência, cancelamento e

interrupção de viagem, e incluindo coberturas extra por motivos Covid-19 (ver apólice);

✓ Bolsa de viagem contendo documentação e livro de viagem OASIS com informação sobre os locais a visitar;

✓ Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA à taxa em vigor à data de 07.11.2022;

✓ Visto de Entrada no Egipto.

Serviços não incluídos

 Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados como incluídos no programa, e extras efectuados durante
a estadia tais como: visitas opcionais, bebidas às refeições, mini-bar, telefonemas, lavandaria, etc.

Documentos necessários (para cidadãos de nacionalidade portuguesa):

✓ Passaporte individual válido pelo período mínimo de 6 meses após a data da viagem;

✓ Visto de Entrada no Egipto (incluído no pacote da viagem);

✓ À data de publicação deste programa (Out.2022) não é obrigatório certificado digital de vacinação Covid-19 nem Teste PCR

negativo, mas esta informação poderá ser alterada até à data da viagem.

OÁSIStravel – 07/11/2022
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NOTAS: Lugares sujeitos a disponibilidade à data da reserva. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de
significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. Os horários dos voos estão sujeitos a alteração por
parte das companhias aéreas, tal como as visitas e os seus horários poderão ser ajustados em caso de necessidade e os hotéis substituídos por outros
da mesma categoria. O seguro de viagem acima mencionado só estará activo após o/a passageiro/a entregar à OASIStravel a respectiva Ficha de Seguro
devidamente preenchida e assinada. Preços válidos para mínimo 15 participantes e com base no câmbio do Banco Portugal à data de elaboração do
programa.
Condições de pagamento: Para usufruir do pagamento em mensalidades, deverão ser entregues no acto de inscrição os cheques pré-datados
correspondentes a todas as mensalidades. Caso não pretenda usufruir desta facilidade, os pagamentos deverão ser efectuados da seguinte forma:
depósito mínimo de 25% à data da reserva + 50% do valor da viagem até 90 dias antes da partida + restante pagamento até 45 dias antes da partida. Às
reservas e aos pagamentos que não observarem as condições acima mencionadas, reservamo-nos o direito de anular as correspondentes reservas,
aplicando as condições de cancelamento abaixo mencionadas.
Condições de cancelamento: da data da reserva até 1 Janeiro’23: 65€ por pessoa; de 2 Janeiro a 10 Janeiro’23: 15% do valor da viagem; de 11 Janeiro a
7 Fevereiro’23: 50% do valor da viagem; a partir de 8 Fevereiro’23 ou não comparência à data de partida: 100% do valor da viagem. A estes valores
serão acrescidos os custos de pagamento com cartão de crédito caso tenha sido essa a forma de pagamento.
A participação nesta viagem pressupõe a aceitação das Condições Gerais mencionadas no verso da Ficha de Inscrição.

http://www.oasistravel.net/
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MÉDIAS de TEMPERATURAS e PLUVIOSIDADES nos ÚLTIMOS 30 ANOS
Fonte: www.worldweather.wmo
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