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O Egito é um país com uma milenar civilização que motiva a admiração de todas as pessoas pela sua notável história
(com de mais de três mil anos) e pela elevada qualidade da sua arte e da sua cultura que nos legou monumentos
grandiosos e incomparáveis.
Nesta viagem de fim de ano aceite o nosso convite para visitar o Egito que se renova. Visitaremos o novo Museu
Nacional da Civilização Egípcia, no Cairo, onde se destaca a Sala das Múmias Reais. Em Lucsor, espera-nos a avenida
dos carneiros completamente requalificada, desde o templo de Lucosr ao Templo de Karnak. Não perderemos
também o Museu de Lucsor, com uma excelente coleção egipcia, muito bem apresentada.
E na viagem mais mitica do mundo, a bordo de um cruzeiro no Nilo, receberemos o novo ano…
Nota: Caso o GEM (Grande Museu Egípcio do Cairo) esteja inaugurado, incluiremos a visita no nosso programa.

1º DIA - 26 DE DEZEMBRO (DOMINGO) – LISBOA | MUNIQUE| CAIRO
Comparência no aeroporto 2h antes da partida para formalidades de embarque em voo da companhia aérea Lufthansa, com
destino ao Cairo, via Munique.

2º DIA – 27 DE DEZEMBRO (2ª FEIRA) – CAIRO
Chegada ao Cairo, assistência pelos nossos serviços locais, obtenção do visto, transfer para o Hotel Hilton Ramsés 5***** ou
similar e alojamento. Pequeno-almoço no hotel e saída para visita ao Museu Egípcio do Cairo. Visita da Cidadela, fundada por
Saladino no séc. 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. Almoço num restaurante local.
De tarde, visita do novo Museu Nacional da Civilização Egípcia. Jantar num restaurante local.

3º DIA – 28 DE DEZEMBRO (3ª FEIRA) –CAIRO | ALEXANDRIA | CAIRO
Pequeno-almoço no hotel e saída para a cidade de Alexandria. Visita à Biblioteca Alexandrina. Almoço num restaurante local. À
tarde, visita panorâmica à Fortaleza de Qaitbey (antigo local do famoso Farol de Alexandria). Ao final da tarde regresso ao Cairo.
Jantar em restaurante local. Alojamento no hotel.

4º DIA – 29 DE DEZEMBRO (4ª FEIRA) – CAIRO | GUIZA | SAKARA | 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 e continuação para Sakara. Visita ao Complexo Funerário de Djoser, à
pirâmide de Teti, às mastabas de Mereruka e de Ti.
Regresso ao hotel no final do dia. Saída para jantar em restaurante local.
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5º DIA – 30 DE DEZEMBRO (5ª FEIRA) – CAIRO | LUCSOR
Check-out e, de manhã, muito cedo, transfer para o aeroporto do Cairo e formalidades de embarque no voo Egyptair (breakfast
box). Chegada a Lucsor, acolhimento pelos nossos serviços e transfer para o centro da cidade. Visita ao grande templo de Amon,
em Karnak e do Templo de Luscor. Instalação no barco de cruzeiro M/S Jaz Cruises 5***** de luxo ou similar e almoço a bordo.
Jantar e alojamento no hotel.

6º DIA – 31 DE DEZEMBRO (6ª FEIRA) – LUCSOR | EDFU
De manhã, muito cedo, possibilidade de excursão de balão sobre a margem ocidental de Lucsor, com vistas espetaculares ao
nascer do sol. Pequeno-almoço a bordo e regresso à margem ocidental para visita do Vale dos Reis (com direito a entrada em
três túmulos reais), o templo funerário de Hatchepsut, e os «Colossos de Memnon» (templo funerário de Amen-hotep III).
Almoço a bordo. Início da navegação rumo a Edfu, com passagem pela comporta de Esna. Jantar de fim de ano a bordo.

7º DIA – 1 DE JANEIRO (SÁBADO) – EDFU | KOM OMBO | ASSUÃO
Pequeno-almoço a bordo. Saída de caleche para visita ao templo de Hórus, em Edfu, um dos mais bem conservados do antigo
Egito. Navegação rumo a Kom Ombo, com almoço a bordo. Saída para visita ao templo dedicado aos deuses Horuer e Sobek em
Kom Ombo. Jantar, com festa egípcia em trajes típicos e alojamento a bordo.

8º DIA – 2 DE JANEIRO (DOMINGO) – ASSUÃO
Pequeno-almoço a bordo. Possibilidade de excursão opcional a Abu Simbel. Almoço a bordo. À tarde visita do templo de Philae e
do Obelisco Inacabado.
Jantar a bordo.

9º DIA – 3 DE JANEIRO (2ª-FEIRA) – ASSUÃO | CAIRO
Pequeno-almoço a bordo. Passeio de feluca (embarcação tradicional egípcia) no rio Nilo e possibilidade de excursão opcional à
aldeia núbia. Em hora a combinar localmente, saída para o aeroporto de Assuão para formalidades de embarque num voo
Egyptair, com destino ao Cairo. Chegada e acolhimento pelos nossos serviços. Almoço num restaurante local. Alojamento no
hotel Le Passage Cairo 5***** ou similar (junto ao aeroporto do Cairo).

10º DIA – 4 DE JANEIRO (3ª-FEIRA) – CAIRO | FRANKFURT | LISBOA OU PORTO
Em hora a combinar localmente, check-out e transfer para o aeroporto do Cairo para formalidades de embarque em voo
Lufthansa, com destino a Lisboa (ou Porto), via Frankfurt.
Fim de Viagem
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Mínimo de 15 participantes

PREÇO POR PESSOA
Quarto duplo

2.450 €

Suplemento quarto individual

480 €

O PREÇO INCLUI
• Acompanhamento por parte do Professor Luís Manuel de
Araújo durante toda a viagem;
• Acompanhamento por um elemento de Novas Fronteiras
Viagens durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para percurso Lisboa
ou Porto / Munique / Cairo / Frankfurt / Lisboa ou Porto, em
voos regulares Lufthansa com direito a 1 peça de bagagem com
23 kg;
• Voos internos em linha regular da Egyptair – Cairo / LucsorAssuão / Cairo, com direito a 1 peça de bagagem com 23 kg;
• 5 noites de alojamento em hotéis de 5*****;
• Cruzeiro de 4 noites ao longo do Nilo em barco de 5***** de
luxo;
• Pensão completa (desde o pequeno almoço do 2º dia ao
almoço do 9º dia);

• 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 280,00€ (à data 06/05/2021 – a reconfirmar e atualizar na
altura da emissão da documentação);
• Visto de entrada no Egito;
• Seguro Multiviagens VIP ;

• Jantar de fim de ano a bordo do cruzeiro;

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 e extensões de praia, consulte-nos.

