
        

 

 
 
 

Períodos SGL DBL TPL 

26/09/17 – 30/04/18* 

exceto alta temporada 
1.428 1.109 1.089 

10/12/17 – 05/01/18; 

20/03 – 10/04/18 
1750 1.238 1.219 

01/05/18 – 20/09/18 1.363 1.057 1.038 

*alta temporada: 10/12/17 – 05/01/18 
 
 
Itinerário 
Cidade Hotéis Previstos Noites 

Cairo Meridien Pyramids Giza / Sonesta Cairo 6 

Península do Sinai Wadi El Raha St. Catherine 2 

 
 
O pacote inclui: 
6 noites de acomodação em Cairo com café da manhã; todas as visitas mencionadas 

no roteiro com guia em espanhol; todos os traslados mencionados no programa com 

representante da Emeco; todas as refeições mencionadas no roteiro; 2 noites de 

acomodação em Santa Catarina com meia pensão. 
 

O pacote não inclui: 
Aéreos, visto de entrada, bebidas e qualquer serviço não mencionado. 

 

 

Dia 1: Cairo 
Chegada ao aeroporto de Cairo, com recepção e traslado ao hotel para check-in e 

pernoite.  

 

Dia 2: Cairo 
Café da manhã no hotel e saída para visitar uma das sete maravilhas do mundo, as 

pirâmides de Gizé e a Esfinge. O tour continua com visita ao Museu Egípcio, local 

que abriga as mais importantes antiguidades do Egito. Retorno ao hotel para 

pernoite.  

 

Dia 3: Cairo 
Café da manhã no hotel e saída para a parte antiga da cidade, com visita às Igrejas 

de Colgante, São Sérgio, Monastério de São Jorge, Igreja de São Mercurio, Santa 

Barbara e à famosa Igreja da Virgem Maria. Restante do dia livre e pernoite no 

hotel. 

 

Dia 4: Cairo / Wady Al Natrun / Cairo 
Café da manhã no hotel e saída para Wady al Natrun, povoado situado a 120km da 

capital que foi abençoado por Jesus e pela Virgem Maria, com Monastérios e 

Igrejas. Retorno a Cairo e restante do dia livre. 

 

Dia 5: Cairo / Tell Basta / Tanis / Cairo 
Café da manhã no hotel e saída para Tell Basta, região ao norte de Cairo que abriga 

ruínas de templos e um poço de água onde a Família Sagrada teria se abastecido. 

O tour continua por Tanis, cidade que foi capital do Egito na época do Império 

Moderno. Retorno a Cairo para pernoite. 

 

Dia 6: Cairo / Península do Sinai 
Café da manhã no hotel e saída para o Monastério de Santa Catarina, localizado na 

Península do Sinai. Check-in no hotel, tarde livre e jantar no hotel incluso. 

 

Dia 7: Península do Sinai 
Café da manhã no hotel e saída para o Monte Sinai, onde Moisés recebeu os Dez 

Mandamentos. Para chegar antes do nascer do Sol, a saída do hotel será às 2h00 

com retorno às 8h00. Café da manhã no hotel e visita ao Monastério de Santa 

Catarina, um dos mais antigos aonde pode-se observar a Sarça Ardente. O 

Monastério foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 2002. Jantar 

e pernoite no hotel em Santa Catarina. 

 

Dia 8: Península do Sinai / Cairo 
Café da manhã no hotel e saída para Cairo, chegada e traslado ao hotel. Noite livre 

e pernoite no hotel. 

 
Dia 9: Cairo 
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto. 
 

 Reservas ou maiores informações: 
 hebaf@emeco.com 
agbrands.com.br (11) 3569-0857 

A ROTA DA FAMÍLIA SAGRADA 
BY EMECO TRAVEL 

9 Dias / 8 Noites Preços e Condições – 2017/18 (em USD por pessoa) 
Válidos até Setembro/2018 sujeitos à alteração sem aviso prévio. Hotéis 

sujeitos à disponibilidade. 

Destaques do Programa: 

- Tour privativo com saídas diárias 

-  Serviço de guia em espanhol 

- Acomodação com café da manhã 

 


