Mapa de Sonhos

Expedição
Egito
Low Cost
15 à 25 de Janeiro de 2020

Confessa, vai - você sempre quis visitar o Egito mas
achou que estaria fora do seu orçamento, certo?
É AÍ QUE A GENTE ENTRA - VAMOS TE AJUDAR TIRAR ESSE
SONHO DO PAPEL!

Hórus Viagens
Family of Four
Uma operadora de turismo que 'casou' o melhor dos mundos: uma
brasileira com um egípcio. Michelle e Seddik construíram a Hórus
Viagens com o intuito de levar o turista brasileiro para realizar seus
sonhos.

Couples
Hoje em dia a empresa conta com mais de 10 funcionários, todos
empenhados em atender o cliente da melhor maneira possível,
elaborando roteiros e dando dicas de todos os destinos que a empresa
atua, como Turquia, Jordânia e Israel.

Single Travelers

QUEM ESTARÁ COM VOCÊ
Conheça as pessoas que te ajudarão a realizar esse sonho!

Roberta Araújo

Michelle Bastos

Seddik Faragalla

Goreth Azevedo

Produtora de eventos,
criadora de conteúdo de
viagens e apaixonada pelo
Egito!

Responsável pela gerência
de novos produtos,
administrativo, vendas e
acompanhamento de
grupos.

Um egípcio adotou o Brasil
como segunda casa e é
responsável pelo
gerenciamento de produtos
e acompanhamento de
grupos.

Goreth é a responsável pelo
gerenciamento da equipe de
atendimento e vendas.

Dia 1 (15.01)
Chegada ao Cairo
Chegada ao Cairo. Assistência no aeroporto do Cairo. Transfer para o hotel previsto.
Check in e noite livre.

Dia 2 (16.01)
Cairo - Visitando as pirâmides
Após o café da manhã saída para visita ás pirâmides de Quéfren, Quéops (Grande
Pirâmide) e Miquerinos - Pirâmides Gizé. Tempo livre para passeio de camelo opcional
não incluído. Após observar a paisagem das três pirâmides no Panorama, ponto mais
alto do complexo, visitaremos a Esfinge. Após o almoço, sairemos para o complexo de
Sakara, aonde se encontra a primeira construção de pedra do mundo (Pirâmide
escalonada de Sakara), templos e tumbas da nobreza. Noite livre.

Dia 3 (17.01)
Cairo - Museu, Citadela e Khan el Khalili
Após o café da manhã, saída para visitar o Museu do Cairo, onde poderão ser vistos o
tesouro do Faraó Tutankhmon, e diversas relíquias das demais dinastias do Antigo
Egito. Visita a sala das múmias reais opcional (não incluído).
Parada para o almoço.
Na parte da tarde, visita a Citadela do Cairo e a mesquita de Mohammed Ali. No fim
da tarde, ida ao Bazar Khan el Khalili onde poderá fazer compras e apreciar a
arquitetura medieval.

Dia 4 (18.01)
Presentations
are-communication
tools thate can
be
Cairo
/ Aswan
Templo de Philae
Grande
used as demonstrations, lectures, speeches, reports,
Barragem

and more. It is mostly presented before an audience. It
serves a variety of purposes, making presentations
powerful tools for convincing and teaching.
Cedo pela manhã, voo entre Cairo e Aswan (ou Luxor, a depender da partida do
cruzeiro).
Chegada a Aswan e visita ao Templo de Philae e a Grande Barragem de Aswan.
Embarque no Cruzeiro.
Passeios opcionais não inclusos no pacote de felluca no Nilo e a Vila Núbia.
Almoço, jantar e pernoite a bordo.

Dia 5 (19.01)
Navegação - Aswan / Kom Ombo
Cedo pela manhã saída para passeio opcional não incluído a Abu Simbel.
Ao retornar, almoço a bordo e início da navegação rumo a Kom Ombo.
No início da noite, chegada ao templo do Crocodilo (Deus Sobek) em Kom Ombo.
Após a visita, jantar e pernoite a bordo.

Dia 6 (20.01)
Navegação - Edfu / Luxor
Cedo pela manhã, parada em Edfu e visita ao templo de Hórus.
Retorno à bordo para café da manhã.
Na parte da tarde, chegada a Luxor. Visita ao templo de Luxor.
Jantar e pernoite a bordo.

Dia 7 (21.01)
Luxor - Vale dos Reis, Rainhas e Templo de
Karnak
Cedo pela manhã, passeio opcional não incluído de balão.
Café da manhã a bordo e saída para visita aos templos da margem oeste – Vale dos
Reis, Vale das Rainhas, Templo de Hatshepsut e Colosso de Memnon.
Após o almoço a bordo, saída para visita ao templo de Karnak.
Pernoite a bordo.

Dia 8 (22.01)
Luxor-Cairo / Luxor-Hurghada
No horário programado, transfer para o aeroporto de Luxor (ou Aswan a depender do
roteiro do Cruzeiro), e retorno ao Cairo para partida ao país de origem.
Para quem for seguir à Hurghada, transfer em carro particular para o hotel previsto.
Check in e noite livre.

Dia 9 (23.01)
Hurghada - Giftun Island
Café da manhã e saída opcional para snorkeling (mergulho) na Giftun Island, uma das
ilhas mais bonitas do Mar Vermelho. Almoço a bordo.
Retorno ao hotel e tarde livre para aproveitar o hotel e sua praia privada.
Noite no hotel all inclusive.

Dia 10 (24.01)
Hurghada - Deserto do Saara
Café da manhã e manhã livre para descansar no hotel e sua praia privada.
Almoço all inclusive e à tarde, passeio opcional Safari com quadriciclos 4x4 no deserto
de Hurghada até a Vila Beduína. Montar em um dromedário e experienciar a rotina
dos Beduínos.
Ao anoitecer, jantar e apresentação dos beduínos.
Retorno ao hotel e descanso.

Dia 11 (25.01)
Hurghada - Cairo
Passagem aérea Hurghada/Cairo e acompanhamento até o check-in de partida.

observações
gerais
O QUE ESTÁ NO PACOTE
O QUE NÃO ESTÁ NO PACOTE

O QUE ESTÁ INCLUSO:
- 03 noites de hospedagem no Cairo com café da manhã (Hotel Pyramids Park ou similar);
- 04 noites de hospedagem em cruzeiro 05 estrelas com pensão completa entre Aswan e
Luxor ou o inverso (Royal Princess ou similar);
- 03 noites de hospedagem em Hurghada em regime all inclusive (Titanic Beach resort ou
similar);
- Visita as Pirâmides de Gizé e Sakara com guia em português, entradas, transporte e
almoço;
- Visita a Citadela e Bazar Khan El Khalili com guia em português, entradas, transporte e
almoço;
- Visita ao Museu do Cairo com guia em português, entradas, transporte e almoço;
- Visitas aos templos de Philae, Grande Barragem de Aswan, Templo de Kom Ombo, templo
de Edfu, Vale dos Reis, Vale das Rainhas, Templo da rainha Hatshepsut, Colosso de Menon,
Templo de Luxor e Karnak com guia em português, transporte e entradas (durante o
cruzeiro);
- Voo interno Cairo/Aswan;
- Voo interno Hurghada/Cairo;
- Transporte de Luxor para Hurghada de carro particular;
- Todos os transfers.

observações
gerais
O QUE ESTÁ NO PACOTE
O QUE NÃO ESTÁ NO PACOTE

O QUE NÃO ESTÁ INCLUSO:
- Passagens aéreas internacionais;
- Seguro de viagem;
- Visto de entrada no Egito (U$25);
- Gorjetas;
- Refeições não mencionadas;
- Bebidas durante o almoço no Cairo e nas refeições durante o cruzeiro;
- Despesas pessoais e itens não mencionados;
- Seguimos o critério da literalidade que conduz à conclusão de que o que não está explícito
e especificamente detalhado como incluído no preço da viagem, não está mesmo incluído.

observações
gerais

- As tarifas são em dólar;
- O valor em Reais deverá respeitar o câmbio com a data do pagamento;
- Apenas a compra garante disponibilidade e preços dos pacotes ofertados, estando sujeitos
a alterações até então;
- A ordem das visitas/acomodações poderá ser alterada, sem que haja prejuízo ou não
cumprimento do roteiro.

passeios
opcionais

- Passeio Vila Núbia: USD 50;
- Passeio Abu Simbel: USD 120;
- Passeio de balão: USD 120;
- Passeio Giftun Island: Valor sob consulta no local;
- Passeio Quadriciclo: USD 40.

*Os passeios opcionais não são de responsabilidade da empresa, sendo contratados apenas na
chegada ao Egito e estão sujeitos a alterações

VALORES E CONDIÇÕES

CAIRO + CRUZEIRO PELO NILO

EXTENSÃO À HURGHADA

FORMA DE PAGAMENTO

Preço por pessoa em apartamento
duplo: USD 1.290*
Preço por pessoa em apartamento
individual: USD 1.790*

Preço por pessoa em apartamento
duplo: USD 290*
Preço por pessoa em quarto individual:
USD 435*

*O valor em Reais será baseado no câmbio
da data do pagamento

*O valor em Reais será baseado no câmbio
da data do pagamento

- 30% de entrada + 70% pagos na
chegada ao Cairo ou parcelados sem
juros no boleto ou depósito
- 30% de entrada + parcelamento de 6x
no cartão de crédito com juros
*Parcelamento em boleto: todas as parcelas
devem ser quitadas até a DATA DA
VIAGEM.

Quero viajar com vocês!
Como fazer sua reserva

PASSO 1

PASSO 2

PASSO 3

PASSO 4

Entre em contato por email
(mapadesonhos@gmail.com) e
solicite seu formulário de
reserva.

Compre sua passagem aérea
internacional: nós também
podemos te ajudar nessa parte!

Faça o pagamento da entrada e
nos envie por email o
comprovante, o formulário
preenchido e o comprovante da
sua passagem aérea.

ARRUME AS MALAS - VOCÊ VAI
PARA O EGITO! Conte conosco
para sanar quaisquer dúvidas
que surgirem ao longo do
caminho - temos um canal
aberto de comunicação com
nossos viajantes!

NOS VEMOS NO

egito

