EGITO COM CRUZEIRO PELO RIO NILO - 2021
Saída: 20 de OUTUBRO - 11 Dias (A)

EGITO COM CRUZEIRO PELO RIO NILO DE 5 DIAS / 4 NOITES & ALEXANDRIA | VISITAS
NO CAIRO E ARREDORES - MEMPHIS - SAKKARA - AS 3 FAMOSAS PIRÂMIDES DE GIZÉ
E ALEXANDRIA E CRUZEIRO PELO RIO NILO DE 5 DIAS / 4 NOITES DESDE LUXOR COM
VALE DAS RAINHAS E DOS REIS FARÃOS PASSANDO POR KOM OMBO - EDFU &
FINALIZANDO EM ASSUÃ
20/10 a 31/10/2021 - 12 dias
SOBRE OS DESTINOS » EGITO, berço da antiga civilização egípcia e da mesopotâmia que
despertam grande fascínio entre as pessoas que buscam compreender a construção de
sociedades complexas e monumentos imponentes, como as pirâmides, esfinges, templos,
túmulos e outras obras imperecíveis que surpreendem e encantam os turistas. Menos conhecido
no Egito é a herança medieval, vinda do cristianismo copta e islamismo: antigas igrejas,
mosteiros e mesquitas pontuam a paisagem egípcia. Terra dos mistérios, superstições e da
arqueologia enigmática, o Egito fascina com sua rica história, grandes monumentos e o
poderoso rio Nilo com um CRUZEIRO de 5 dias/4 noites. Um pouco desse fascínio e grande
experiência de vida você terá a oportunidade de vivenciar nesta viagem. Roteiro abaixo
adequado para complementar seu conhecimento. Disponível para 26 pessoas, reserve o seu
lugar.
PROGRAMAÇÃO DIA A DIA - ROTEIRO »
20/10/2021 (1º Dia, Quarta) PORTO ALEGRE / SÃO PAULO / ROMA / CAIRO (AÉREO): Em
momento oportuno (08h00 aprox.), apresentação no aeroporto Internacional de Porto Alegre/RS
para viagem aérea com destino ao Cairo no Egito, munido de seu passaporte com a validade em
dia, com escala e troca de aeronave no Aeroporto Internacional de São Paulo (GRU) em Roma Itália, com pernoite e refeições a bordo.

21/10/2021 (2º Dia, Quinta) ROMA / CAIRO (AÉREO): Chegada em torno das 07h00 local, com
permanência no setor internacional para a continuação a viagem ao Cairo - Egito. Partida às
12:10 e chegada em torno das 15:30. Desembarque, migração pagar USD 30,00 por pessoa
(favor o valor redondo, sujeito a alteração), aduana e recepção pela equipe local para traslado
ao hotel no centro da cidade. Acomodação e restante do tempo livre. Cairo é capital da província
que leva seu nome e do Egito. O nome da cidade em português signi?ca “a Vitoriosa”. O
território em que se estabelece é o maior do continente africano e do mundo arábico. O povo
egípcio, geralmente, denomina o Cairo como Masr (no árabe egípcio) ou Misr (no árabe
clássico), idiomas locais do Egito. Hospedagem.
22/10/2021 (3º Dia, Sexta) CAIRO / MEMPHIS / SAKKARA-SAQARAB / PIRÂMIDES DE GIZÉ
ou GIZA (148 km ida/volta): Café da manhã no hotel e posteriormente saída do hotel com guia
local e transporte contratado para visitar a localidade de Saqarab, parando primeiramente em
Memphis (Memfis), que se trata de um Museu ao ar livre, onde podemos admirar várias estátuas
colossais de Ramsés II, uma grande esfinge e outros restos arqueológicos. Continuação da
nossa das visitas para conhecer a Necrópole de Sakkara e sua pirâmide pisada que era um
importante centro de adoração, onde muitas múmias animais foram produzidas. Os destaques
incluem a pirâmide que Imnotep, o primeiro arquiteto conhecido no mundo, projetado para o
faraó Zoser, por ser um projeto revolucionário, a pirâmide pisada, a primeira de grandes
dimensões. Em horário a definir para visitar visita panorâmica (sem visitar internamente) às Três
Pirâmides de Gizé: Quéops Quéfren e Miquerinos o conjunto arquitetônico considerado o mais
importante das Sete Maravilhas do Mundo Antigo. Admiraremos a Esfinge com a cabeça
humana atribuída ao Rei Kefren e ao Corpo de Leão e visitaremos o Templo de Kefren e à noite,
teremos a oportunidade de assistir ao espetáculo de Luz e Som nas Pirâmides de Giza (Gizé)
com ingresso e jantar incluído. Retorno ao Hotel, restante do tempo livre. Hospedagem.
23/10/2021 (4º Dia, Sábado) CAIRO - VISITA DO MERCADO EGIPCIO / DO MUSEU EGIPCIO
DE ANTIGUIDADES / CIDADELA DE SALADINO: Café da manhã no hotel e posteriormente,
dia de visitas dos principais pontos turísticos da cidade do Cairo e arredores, primeiramente o
Mercado Egípcio - Khan El Khalili, ou Jan El Jalili, que é o mercado mais famoso do Egito e de
todo Oriente Médio. Sua origem data 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 e o Museu Egípcio de Antiguidades, onde encontrará
os tesouros de Tutankhamon. Almoço não incluído e na sequência visita da cidadela de Saladino
que foi construída sob a ordem de Saladino entre os anos 1176 e 1183 para proteger a cidade
dos ataques europeus. Atualmente é um dos principais lugares de interesse turístico do Cairo e
oferece vistas privilegiadas da cidade. Oportunamente, retorno ao hotel, restante do templo livre.
À noite, traslado para o barco flutuante no Rio Nilo para JANTAR NO CRUZEIRO com
espetáculo de dança do ventre. Retorno ao hotel e hospedagem.
24/10/2021 (5º Dia, Domingo) CAIRO / ALEXANDRIA / CAIRO (440 Km ida/volta ±): Café da
manhã em box lunch para a saída bem cedo do Hotel da cidade do Cairo em direção ao litoral do
Mar Mediterrâneo, onde se localiza a antiga cidade de Alexandria, fundada em 331 a.C, é a
segunda maior cidade do Egito com 6 milhões de habitantes. Na chegada visita dos Jardins do
Palácio Montazah, antiga residência de verão da família Real, construído em estilo TurcoFlorentino e a continuação a Coluna de Pompeu. Pausa para descansar com almoço incluído
(sem bebidas) em um restaurante local. À tarde visite a visita panorâmica da fortaleza de
Quitbey para posteriormente parar na Biblioteca de Alexandria, uma das mais célebres

bibliotecas da história e um dos maiores centros do saber da Antiguidade, patrimônio cultural da
UNESCO, reinaugurada em 2003 e finalizando nas Catacumbas Greco-Romanas, com um breve
tempo livre para compra de lembranças. Em momento oportuno retorno para Cairo, onde a
chegada será ao finalzinho da tarde ou início da noite. Restante do tempo livre. Hospedagem.
25/10/2021 (6º Dia, Segunda) CAIRO - LUXOR (AÉREO) // LUXOR (CRUZEIRO) 5 DIAS / 4
NOITES COM PENSÃO COMPLETA: Café da manhã. Traslado ao aeroporto na primeira hora
da manhã para embarcar no voo de linha regular (incluído) com destino a Luxor (voo previsto
Egypt Air - ASW ? CAI 06:30 – 07:40) com franquia de bagagem de até 20kg despachada + 8kg
bagagem de mão. Em caso de excesso, o pagamento extra deverá ser feito diretamente na cia
aérea, no dia do voo. Chegada e traslado ao píer do porto de Aswan para formalidades de
embarque e acomodação. Almoço a bordo. Pela tarde, visita aos Templos De Luxor (dedicado
ao deus Amon-Ra, deus do Sol) e Karnark, impressionante conjunto de templos, Lagos
Sagrados. À noite, jantar a bordo em Luxor. 1º Pernoite no Cruzeiro em Luxor; acomodação em
cabine. Obs. : A programação oficial do cruzeiro será lançada um mês antes da viagem. Todas
as visitas serão realizadas conforme roteiro, porém poderá haver uma inversão na ordem das
visitas, assim como o meio de transporte (lanchas partindo do navio principal ou o próprio navio
indo aos pontos próximos).
26/10/2021 (7º Dia, Terça) LUXOR / EDFU (CRUZEIRO) / SOBREVOO BALÃO (OPCIONAL):
Estadia em regime de pensão completa a bordo. Neste dia, de forma opcional, teremos a
oportunidade de fazer um passeio de balão para sobrevoar o Vale dos Reis, onde estão as
Tumbas dos Faraós. Um passeio incrível, com lindas paisagens e descoberta dos monumentos
mais incríveis desta região. Saída às 04h da manhã para embarque em lancha rumo à outra
margem do Rio Nilo, onde haverá desembarque e posterior saída rodoviária à parte ocidental do
Rio Nilo. O voo de balão se dará na cidade de Luxor. Após o passeio, retorno ao cruzeiro para
café da manhã. Passeio de Balão: USD 170,00 por pessoa com impostos (confirmar na compra
do seu pacote). Na continuação, navegação à Esna. Visita ao Vale dos Reis para conhecer as
tumbas dos principais faraós. Entre estas tumbas, compostas por várias habitações e corredores
que conduzem às correspondentes câmaras de enterro, encontram-se, entre outras, as de
Ramses III, Seti I e Amenhotep II. Se visitarão ademais: Colossos De Memnon, duas
impressionantes estátuas de Amenofis II, bem como o Templo da Rainha Hatsepsut de caminho
ao Vale Das Rainhas. Após os passeios, oportunidade para realizar diferentes atividades no
barco e, pela noite, desfrutar da música na discoteca. 2º Pernoite no Cruzeiro em Luxor;
acomodação em cabine.
27/10/2021 (8º Dia, Quarta) LUXOR / EDFU / KOM OMBO / ASWAN (CRUZEIRO): Estadia em
regime de Pensão Completa a bordo. Chegada a Edfu e visita do Templo de Horus (Deus
representado por um falcão). Foi no passado coberto parcialmente pelo limo durante as
inundações periódicas do Nilo. Uma vez finalizados os trabalhos de resgate e restauração,
encontramo-nos com um dos templos mais belos da época ptolomaica num estado de
conservação excepcional. Após as visitas, navegação a Kom Ombo. Visita do Templo de Kom
Ombo, o único templo dedicado a dois deuses, Sobek e Haroesis, em onde se encontra um
Nilómetro (antigo sistema de medição do nível do rio Nilo) e um crocodilo mumificado.
Navegação a Aswan. Pela noite se desfrutará da festa dos "chilabas", traje típico do lugar (em
rota pode adquirir a módico preço nos mercados do lugar as chilabas). 3º Pernoite no Cruzeiro
em Aswan; acomodação em cabine.

28/10/2021 (9º Dia, Quinta) ASWAN ou ASSUÃO (CRUZEIRO): Estadia em regime de pensão
completa a bordo. Após o café da manhã, passeio em "faluca" (barco típico de pescadores,
rudimentar, sempre guiado por um nativo da região). De forma opcional (não incluído),
oportunidade de visitar Ilha Kitchener, um jardim botânico repleto de pássaros e espécies
importadas do Oriente Médio, Índia e África. Ainda de forma opcional, visita ao vilarejo Núbio
com oportunidade de banhar-se nas águas do Nilo. Ao chegar, à noite, desfrutaremos de um
espetáculo de danças típicas beduínas com música folclórica e festa de despedida. 4º Pernoite
no Cruzeiro em Aswan; acomodação em cabine.
OBS.: EXCURSÃO OPCIONAL (sujeito a disponibilidade) a Abu-Simbel com traslados, guia
egiptólogo em espanhol/inglês, taxas e ingressos. Saída às 04h50 e retorno às 21h30, sem
almoço. Abu Simbel é um complexo arqueológico a 288 km de ASWAN, na fronteira com o
SUDÃO, constituído por dois grandes templos escavados na rocha (similar a Petra/Jordânia).
Valor a confirmar localmente.
29/10/2021 (10º Dia, Sexta) ASWAN (FIM DO CRUZEIRO) // ASWAN / CAIRO (ÁEREO): Café
da manhã a bordo no navio e posteriormente visita ao Templo de Isis (Philae), que se encontra
numa ilha acedendo à mesma numa lancha e a canteira com o Obelisco Inacabado e a represa
de Aswan, uma das maiores represas do mundo, criando o Lago Nasser com uma longitude a
mais de 500 km. Após, traslado ao aeroporto de Aswan para viagem aérea ao Cairo. Voo ASW ?
CAI na parte da tarde (horário a confirmar no voucher) com franquia de bagagem de até 20kg
despachada + 8kg bagagem de mão. Em caso de excesso, o pagamento extra deverá ser feito
diretamente na cia aérea, no dia do voo. Na chegada, traslado ao hotel perto do Aeroporto do
Cairo que é conectado ou lado do CITY STARS MALL para pernoite técnico.
30/10/2021 (11º Dia, Sábado) CAIRO / ROMA / SÃO PAULO / PORTO ALEGRE
(AÉREO): Café da manhã no hotel, tempo livre até o check do hotel - 11h00 e traslado do Hotel
para o aeroporto do Cairo, procedimentos de embarque (check in), migração, aduana e posterior
partida em voo com destino a Roma/Itália e posterior embarque com destino a São Paulo, onde
a chegada nas primeiras horas de domingo 31/10/20.
31/10/2021 (12º Dia, Domingo) SÃO PAULO / PORTO ALEGRE (AÉREO): Chegada em torno
das 05h00, migração e recolhida das bagagens, aduana e reembarque e Porto Alegre/RS, em
voo a confirmar, com chegada prevista entre 10h00 a 11h00. FIM DE NOSSOS SERVIÇOS.
SERVIÇOS INCLUÍDOS »
As partes aéreas + o transporte rodoviário + o barco/cruzeiro + os hotéis + demais serviços.
-Passagem aérea nacional, voo regular, na classe econômica: GOL, LATAM ou AZUL, em voos
a confirmar.
-Passagem aérea internacional, voo regular, na classe econômica, voando ALITALIA, conforme
quadros de voos confirmados.
-Passagem aérea em voo regular dentro do Egito e na classe econômica voando AIR
EGYPTIAN ou similar - Cairo/Luxor // Aswan/Cairo.
-TAXAS E IMPOSTOS aeroportuários, de emissão, impostos e franquia de bagagem: 1
bagagem de mão de até 10kg e despachada 1 de 23kg.
-Kit de CUIDADOS PESSOAIS, álcool em gel, máscara lavável ou descartável para a viagem
aérea, rodoviária, ferroviários, traslados e passeios.
-Todos os passeios e traslados de chegadas e saídas em ônibus panorâmico devidamente
habitado e sanitizado para a segurança das pessoas.

-05 noites hospedagem no Cairo, em hotel segundo listado, em apto STD com de café* da
manhã (4 noites na chegada + 1 noite na saída).
-04 noites de cruzeiro - CRUZEIRO ESMERALDA, em cabide STD externa pelo Rio Nilo
Luxor/Aswan com PENSÃO COMPLETA (sem bebidas)
- (*) Café da manhã diário no hotel e no Cruzeiro em horário determinado e servido no
restaurante (serviço no quarto com adicional).
-Taxas administrativas do cruzeiro e impostos (IRRF) - cobradas/embutidas como taxas (exceto
gorjetas no Cruzeiro e outros).
-Ticket de Navegação em Cruzeiro pelo Rio Nilo de Aswan - Luxor - Aswan - 5 dias/4 noites
(segunda a sexta), com taxas portuárias.
-Visita com guia local para ver as estátuas colossais de Ramsés II, Esfinge no recinto
Arqueológico de Memphis e Sakara (almoço não incluído)
-Visita com guia local das Três Pirâmides de Gizé com ingresso e show de Som e luz à noite
(jantar incluído).
-Visita com guia local do Cairo com o Museu de Antiguidades do Egito, Mercado Egípcio e a
Cidadela de Saladino (almoço não incluído).
-Passeio noturno de Barco no Rio Nilo no Cairo com espetáculo de dança do ventre e jantar
incluso (sem bebidas).
-Excursão de dia inteiro para visitar Alexandria com transporte, guia local, conforme
programação dia a dia.
-Em Alexandria visita da Coluna de Pompeu, as Catacumbas, Jardins do palácio de Montazah, a
Biblioteca.
-Ingressos em todos os locais turísticos mencionados no itinerário (exceto ingresso para visitar
as pirâmides por dentro)
Visitas incluídas durante o cruzeiro e demais inclusões:
Luxor: Vale dos Reis, Templo de Hatshepsut, os Colossos de Memnon, Templo de Karnak,
Templo de Luxor.
Edfu: Templo de Edfu (dedicado ao deus Hórus)
Kom Ombo: Templo de Kom Ombo (dedicados aos deuses Sobek e Haroeris)
Aswan: Passeio de Faluca em Aswan, Represa Alta de Aswan e Obelisco Inacabado
Todos os traslados in / out em veículos com ar condicionado
Serviços premium
-10 refeições entre almoços e jantares no cruzeiro ou em passeios terrestres em hotel ou
restaurantes conveniados.
-Guia acompanhante no Egito em língua portuguesa ou espanhola (conforme disponibilidade)
guiando, assistindo e dando suporte nos passeios.
-Guia acompanhante desde Porto Alegre/RS garantida com 15 pessoas confirmadas no grupo
viajando juntas até o final da viagem.
-Kit de Viagem contendo Mochila, Porta-Moeda, nécessaire para líquidos na bagagem de mão,
porta-voucher e etiquetas para as malas.
-SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL com cobertura de USD 80.000,00 por pessoa, da Travel
Ace Plano VALUE, SEM COBERTURA DA COVID*.
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS »
-Tíquete aéreo em classe executiva ou business, poltronas preferenciais/confort, excesso de
bagagem.
-Noite adicional por problemas de saúde, greve, guerra, fenômenos meteorológicos que
impeçam a continuação da viagem.

-Taxas das cidades (city taxs se houver) a ser pago direto no Hotel e extras pessoais
(lavanderia, frigobar, telefone, wi-fi etc.)
-Traslados de chegada e/ou saída em datas e/ou voos diferentes do programa original e Early
check-in e/ou late check-out no hotel.
-Despesas com passaportes, vacinas, refeições, bebidas, bem como, lanches ou gastos extras,
não mencionadas como incluídos.
-Passeios OPCIONAIS / SUGERIDOS, bem como, maleteiros/carregadores de malas nos hotéis,
aeroportos, estações, portos etc.
*Visto de entrada obrigatória, valor a pagar em guichê específico no aeroporto, na chegada ao
Egito = USD 30,00 por pessoa.
*Gorjetas para Guia acompanhante egípcio, guias locais, motoristas e para os profissionais no
Cruzeiro = USD 60,00 por pessoa.
(*) ADICIONAL PARA COVID: até 60 anos: USD 6,00 por dia / 61 a 80 anos: USD 11,00 por dia /
acima de 80 anos, favor consultar.
Link para consultar as coberturas: https://intranet.andesturismo.com.br/download/segurointernacional-value-80k-travelace
SOBRE O VALOR POR PESSOA DOS PACOTES INTERNACIONAIS »
Devido à constante flutuação cambial, os valores deste pacote são atualizados, diariamente,
pelo sistema em REAIS, conforme abaixo, e no DOWNLOAD do roteiro em PDF, os valores
atualizados estão disponibilizados na última página.

VALOR POR PESSOA - PARTE AÉREA + TERRESTRE + FLUVIAL (CRUZEIRO),
CONFORME ACOMODAÇÃO »
EM CABINE EXTERNA / APTO DUPLO STD : R$ 19.250,00 ao câmbio da data da cotação e
conforme validade (USD 3.290,00).

FORMAS DE PAGAMENTO »
CONDIÇÃO ESPECIAL SORELLA TURISMO : 10 X SEM ENTRADA E SEM JUROS
Opção 1 - À VISTA: Desconto de 3% do valor do pacote, podendo pagar 50% no ato
(dinheiro/cheque) e 50% a 30 dias somente com cheque pré.
Opção 2 - CHEQUE PRÉ: Entrada de 20%com cheque ou dinheiro e saldo em 10X com prédatados, somente para residentes no RS (*).
Opção 3 - BOLETO BANCÁRIO: Entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em até 6X,
devendo estar quitados antes do embarque.
Opção 4 - CARTÃO DE CRÉDITO: Entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em até 5X nos
cartões VISA / MASTER / OUTROS.
(*) Os clientes que residem fora do RS podem pagar com cheques pré-datados, sendo que o
último cheque deverá ser para antes do embarque.
Valores e condições sujeitos à alteração sem prévio aviso, respeitando qualquer negociação em
andamento ou reserva prévia

PARTE AÉREA CONFIRMADA ALITALIA - 26 LUGARES + ADDON NACIONAL »
20/10/21 - Voo a definir Porto Alegre / São Paulo
20/10/21 – AZ 675 GRU FCO 14:35 06:50 +1 (São Paulo/Roma)
21/10/21 – AZ 896 FCO CAI 12:10 15:25 (Roma/Cairo)
30/10/21 – AZ 897 CAI FCO 16:35 20:10 (Cairo/Roma)
30/10/21 – AZ 674 FCO GRU 22:00 05:00 +1 (Roma/São Paulo)
31/10/21 - Voo a definir São Paulo / Porto Alegre
Franquia de bagagem nacional e internacional* = 10 kg de bagagem de mão e 2 malas de 23kg
a ser despachada no porão do avião.
Excesso de peso das malas ou medidas das malas é por conta dos passageiros, lembrando que
a franquia nos voos no Egito é somente 20kg.
(*) Franquia de bagagem conforme nova regra da ANAC que entrou em vigor em 14/03/17,
sujeito à alteração.
HOTÉIS E CRUZEIRO CONFIRMADOS / PREVISTOS » sujeitos à alteração por hotelaria da
mesma categoria e localização.
21/10
a
25/10/21
Cairo
Hotel
Steigenberger
El
Tahrir
https://www.steigenberger.com/es/hotels/todos-los-hoteles/egipto/cairo
25/10 a 29/10/21 - Cruzeiro Rio Nilo - ESMERALDA CRUZEIRO - http://planet.com.eg/esmereldanile-cruise/
29/10
a
30/10/21
Cairo
Hotel
Holiday
Inn
CityStars
Cairo
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/gb/en/cairo/croeg/hoteldetail?
DOCUMENTAÇAO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM »
Brasileiros/as em viagem com escala em algum país africano (ETHIOPIA) e com continuação da
viagem para o EGITO precisam de passaporte dentro da validade, vencendo em 6 meses a
partir do início da viagem, expedido pela Polícia Federal. Nenhum outro documento é aceito
nestes destinos.
Vacinas não são necessárias, porém recomendamos vacinação até 10 dias antes da viagem
contra a FEBRE AMARELA e levar o Certificado Internacional de Vacinação (CIVP) que é
emitido, gratuitamente, pela Anvisa nos postos de atendimentos (fronteiras, portos e aeroportos
do Brasil).
PARA AS VIAGENS DURANTE OU PÓS-PANDEMIA COVID-19, oportunamente, informaremos
sobre novos documentos, parâmetros ou protocolos, nacionais ou internacionais, para viajantes
em grupo, aéreos, rodoviários, ferroviários, marítimos ou fluviais, e sobre regras em
estabelecimentos como hotéis, restaurantes, museus, igrejas etc., como sempre, focando-nos,
muito mais, na sua segurança e conforto a fim de garantir a melhor experiência.
LOCAL DE EMBARQUE PRINCIPAL »
O local de embarque dos passageiros do Rio Grande do Sul será o Aeroporto Internacional
Salgado Filho de Porto Alegre/RS - Terminal 1.
Apresentação para check in e embarque nacional, no mínimo 1h45min antes do horário de
partida do voo, por se tratar de viagem em grupo.
Apresentação para check in e embarque internacional, no mínimo 3h30min antes do horário de
partida do voo, por se tratar de viagem em grupo.
Passageiros de outras cidades de estados vizinhos poderão embarcar no seu Aeroporto de

Origem com adicional da diferença tarifária.
INFORMAÇÃO RESUMIDA SOBRE O EGITO »
Site: www.egypt.travel
Capital: Cairo
População: 82.079.000 hab
Fuso horário: 5h (horário de Brasília)
Código de área: 20
Localização: África
Línguas: Árabe, mas o inglês é de uso corrente nos estabelecimentos turísticos. Muita gente
também fala francês.
Moeda: Libra Egípcia = EGP 1.850,00 = USD 100,00 ou EPG 2.100,00 = 100,00 EUROS
Visto: É necessário e é adquirido na entrada ao país, cada pessoa paga o equivalente a USD
30,00 (450,00 EGP – Libra Egípcia).
Embaixada oficial no Brasil em Brasília-DF: SEN - Av. das Nações, lote 12, Brasília, DF - (61)
3323-8800 - www.opengate.com.br/embegito
SEGURANÇA »
O Egito é um país em desenvolvimento, com claras disparidades sociais e diversas camadas
desassistidas da população, incluindo minorias religiosas, étnicas e mulheres. Mesmo assim, em
geral, o Egito nunca teve histórico negativo de furtos e roubos contra turistas. O que preocupava
um pouco são os atentados terroristas e as manifestações populares que ficou no passado, hoje
é país seguro. Boa parte dos principais destinos turísticos, como a capital, Cairo, Aswan, Luxor,
Alexandria costuma ser bem tranquila; requer atenção os acontecimentos políticos, o instável
cenário governamental, onde setores mais radicais da sociedade protestam pacificamente,
assim como acontece em nosso país. O Egito é fascinante, mas exige paciência. Tenha e
descobrirá um país maravilhoso.
DESEJAMOS EXCELENTE EXPERIÊNCIA DE VIAGEM!
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