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Eis um programa cativante e multicultural de um percurso no Egito, porque ele abrange visitas a locais impregnados
de sentimento hebraico (caso do Monte Sinai e da Sinagoga de Ben Ezra, no Cairo), a presença do cristianismo
(convento de Santa Catarina e Bairro Copta do Cairo), e a aliciante evocação do espetacular passado do Egito
faraónico e do exuberante Egito islâmico.
Nota: Caso o GEM (Grande Museu Egípcio do Cairo) esteja inaugurado, incluiremos a visita no nosso programa.

1.º DIA – 25 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA) – LISBOA | ISTAMBUL| SHARM EL-SHEIKH
Comparência no aeroporto de Lisboa para formalidades de embarque em voo da companhia aérea Turkish Airlines com destino
ao Cairo (via Istambul).

2.º DIA – 26 DE FEVEREIRO (SÁBADO) – SHARM EL-SHEIKH
Chegada a Sharm el-Sheikh pelas 02h45, assistência pelos nossos serviços locais, obtenção do visto, transfer para o Hotel Jaz
Maribel Resort 5***** ou similar e alojamento.
Dia livre para atividades de caráter pessoal, em regime de tudo incluído.

3.º DIA – 27 DE FEVEREIRO (DOMINGO) – SHARM EL-SHEIKH
Dia livre para atividades de caráter pessoal, em regime de tudo incluído. Após o jantar, há possibilidade de saída opcional para
subida ao Monte Sinai, famoso pela presença de Moisés no local (excursão opcional).

4.º DIA – 28 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA) – SHARM EL-SHEIKH | SINAI | SHARM EL-SHEIKH
Pequeno-almoço no hotel e saída muito cedo para o Monte Sinai. Encontro com o grupo que optou pela subida noturna
(opcional) ao Monte Sinai para a visita em conjunto ao mosteiro ortodoxo grego de Santa Catarina, que foi construído entre os
anos 527 e 565, por ordem de Justiniano, imperador bizantino. Visita do mosteiro e do museu que abriga a coleção de ícones
mais antigos do mundo. Regresso a Sharm el-Sheikh para almoço. Tarde livre. Jantar no hotel

5.º DIA – 1 DE MARÇO (TERÇA-FEIRA) – SHARM EL-SHEIKH | CAIRO
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente, saída para o aeroporto de Sharm El-Sheikh para formalidades de
embarque em voo doméstico para o Cairo. À chegada, transfer para o Hotel Steigenberger El-Tahrir 5***** ou similar.Saída para
jantar em restaurante local e alojamento no hotel.
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6.º DIA – 2 DE MARÇO (4ª FEIRA) – CAIRO | SAKARA | DAHCHUR | MÊNFIS | CAIRO
Pequeno-almoço no hotel e saída de autocarro para Sakara. Visita ao Complexo Funerário de Djoser, à pirâmide de Teti, às
mastabas de Mereruka e de Ti. Segue-se a visita das pirâmides de Dahchur. Almoço em restaurante local. De tarde visita à zona
da antiga Mênfis, com entrada no museu do sítio. Regresso ao hotel no final do dia. Saída para jantar em restaurante local.

7.º DIA – 3 DE MARÇO (QUINTA-FEIRA) – CAIRO | GUIZA | CAIRO
Pequeno-almoço no hotel e saída para o planalto de Guiza, com visita às pirâmides de Khufu, Khafré e Menkauré, Esfinge e
templo do vale de Khafré. Almoço em restaurante local. À tarde, visita do novo Museu Nacional da Civilização Egípcia. Jantar
num restaurante local.

8.º DIA – 4 DE MARÇO (SEXTA-FEIRA) – CAIRO
Pequeno-almoço no hotel e saída para visita ao Museu Egípcio do Cairo, na Praço Tahrir (caso o novo Grande Museu Egípcio
esteja já inaugurado, a visita ao antigo museu será substituída). Almoço em restaurante local. Segue-se a visita da Cidadela,
fundada por Saladino no século XII, com uma vista magnífica sobre a cidade do Cairo, e onde se situa a famosa Mesquita de
Mohamed Ali, mais conhecida por Mesquita de Alabastro. Jantar num restaurante local.

9.º DIA – 5 DE MARÇO (SÁBADO) – CAIRO
Pequeno-almoço no hotel. Saída para um passeio pela zona de Al-Darb al-Ahmar, uma área urbana que acaba de se renovar na
cidade do Cairo, onde poderemos ver os monumentos mais fascinantes da história do Egito islâmico, da Época Fatímida (séculos
X-XII), Época Aiúbida (séculos XII-XIII) e Época Mameluca (séculos XIII-XVI). Os monumentos incluem mesquitas, centros de
ensino (madrassas), diversos complexos e palácios, e até centros de artesanato antigos, alguns a laborar desde há 700 anos até
aos nossos dias, com a mesma técnica e dinâmica. Almoço no restaurante do Parque Al-Azhar. Segue-se o Bairro Copta, com
visita à Igreja de São Sérgio (Igreja da Sagrada Família) e à Sinagoga de Ben Ezra. Tempo livre no mercado Khan al-Khalili. Jantar
em restaurante local. Regresso ao hotel e alojamento.

10.º DIA – 6 DE MARÇO (DOMINGO) – CAIRO| ISTAMBUL | LISBOA
Em hora a combinar localmente, transfer para o aeroporto do Cairo para formalidades de embarque em voo Turkish Airlines,
com partida prevista às 3h35, com destino a Lisboa (via Istambul).
FIM DA VIAGEM
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Mínimo de 15 participantes

PREÇO POR PESSOA
Quarto duplo

2.145 €

Suplemento quarto individual

435 €

O PREÇO INCLUI
Acompanhamento por parte do Professor Luís Manuel de
Araújo desde Sharm el Sheik;
Acompanhamento por um elemento de Novas Fronteiras
Viagens desde Sharm El Sheik;
Passagem aérea em classe económica para percurso
Lisboa / Istambul / Sharm el Sheik – Cairo / Istambul /
Lisboa, em voos regulares Turkish com direito a 1 peça de
bagagem com 30 kg;
Voos internos em linha regular da Egyptair – Sharm el
Sheik | Cairo, com direito a 1 peça de bagagem com 23 kg;
5 noites de alojamento no Cairo, no Hotel Steigenberger El
Tahrir de 5***** ou similar;
4 noites de alojamento em Sharm El Sheik, em regime de
Tudo Incluído, no Hotel Jaz Mirabel de 5***** ou similar;

Todos os transportes como indicado no programa;
Guias locais de expressão portuguesa;
Todas as visitas mencionadas no itinerário (devido a
questões governamentais a ordem das visitas pode ser
alterada mas todas serão garantidas);
Todas as entradas mencionadas no programa;
Todos os impostos aplicáveis;
Taxas de aeroporto, segurança e combustível no montante
de 287,00€ (à data 13/7/2021 – a reconfirmar e atualizar
na altura da emissão da documentação);
Visto de entrada no Egito;
Seguro Multiviagens VIP ;

Pensão completa (desde o pequeno almoço do 2º dia ao
pequeno almoço do último dia);

O PREÇO NÃO INCLUI
Bebidas às refeições;
Gratificações ;
Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;
Despesas de caráter particular designados como extras.

Para informações e reservas contacte:
NOVAS FRONTEIRAS
Teresa Neves
T: 210 536 596
Email: teresa@novasfronteiras.pt
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE
1250-068 Lisboa
RNAVT 7281

NOTA
Para partidas do Porto, consulte-nos.

