VIAGEM DE AUTOR
Circuito Exclusivo Nova Acrópole Oeiras-Cascais

EGIPTO

A Civilização
dos Mistérios

11 a 20 Fevereiro 2018 9 noites // 10 dias
€ 1.995
10 dias

Viagem
Acompanhada por
Paulo Loução
Severina Gonçalves

INCLUI

Voos internacionais desde Lisboa com 1 escala •

Voos domésticos entre Cairo e Assuão e entre Luxor e Cairo •
Incluida nos voos uma bagagem de porão até 20 Kg • Taxas
aeroportuárias • Estada de 9 noites em quarto duplo ou twin •
Regime de Pensão Completa: 9 pequenos-almoços, 8 almoços
e 9 jantares, com uma soft drink (água ou sumo) incluída por
cada refeição • Todas as deslocações mencionadas em
itinerário em autocarro privado com ar condicionado •
Acompanhamento de guia local em português ou espanhol •
Assistência nos aeroportos no destino • Todas as visitas
mencionadas em itinerário, à excepção das indicadas como
Opcionais • Visto de entrada no Egipto • Gorjetas e
gratificações • Seguro de viagem Travel Plus.

NÃO INCLUI

Suplemento single: €280 por pessoa •

Viagem de balão de ar quente em Luxor: €90 por pessoa •
Suplementos e extras de carácter pessoal • Tudo o que não se
encontrar identificado como incluído no preço.

Paulo Alexandre Loução, investigador do
Instituto Internacional Hermes de Antropologia, professor na Escola de Filosofia Prática da
Nova Acrópole e estudioso das civilizações
antigas, nomeadamente do antigo Egipto. É
autor de mais de uma dezena de obras publicadas, nomeadamente sobre história e cultura
portuguesas. Entre as quais, «Os Templários
na Formação de Portugal» (12 edições), «Portugal – Terra de
Mistérios» (8 edições). Coordena com Miguel Sanches de Baêna
o projecto «Grandes Enigmas da História de Portugal», do qual
já resultaram três volumes publicados. Ao nível do trabalho de
campo, realizou um estudo sobre a Rede de Aldeias de
Montanha a pedido do Município de Seia e está em curso
semelhante projecto na ilha do Príncipe, no golfo da Guiné. No
domínio do estudo da consciência, coordenou uma investigação sobre as Experiências de Quase-Morte, da qual foi publicado o livro, «Experiências de Quase-Morte – relatos verídicos»
(5 edições). Recentemente foi publicado o seu primeiro
romance, «A Profecia de João XIII».

Notas: Valores sujeitos a suplementos, bem como a alterações de tarifa com as companhias aéreas ou unidades hoteleiras. Sujeito a disponibilidade no momento da reserva.
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VIAGEM DE AUTOR
Circuito Exclusivo Nova Acrópole Oeiras-Cascais
Domingo, 11 Fevereiro | Lisboa - Cairo
Comparência no aeroporto 3h antes da partida. Formalidades de embarque e partida com destino ao Cairo em voo com 1 escala. À
chegada, controle de vistos, assistência e transfer para o hotel. Jantar e alojamento.

Segunda, 12 Fevereiro | Cairo
Pequeno-almoço no hotel. Visita panorâmica à necrópole de Gizé, formada pelas pirâmides de Queops, Kéfren e Miquerinos, a Esfinge
e o templo do vale de Kéfren. Inclui visita interior à Pirâmide de Queops.
Almoço em restaurante local. Pela tarde visita ao Museu Egípcio de Arqueologia. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

Terça, 13 Fevereiro | Cairo - Assuão
Pequeno-almoço no hotel. Transporte para o aeroporto e embarque em voo com destino a Assuão. Chegada e transporte até ao hotel.
Tempo para reunir com o grupo. Almoço em restaurante local. Depois do almoço visitaremos o Templo Philae. Iremos de barco até à
Ilha Agilka onde visitaremos o romântico e majestoso Templo Philae ou de Isis (está estipulado um período de 4 horas para esta
visita).
Da parte da tarde realizaremos um passeio de Feluca (barco à vela) à volta da ilha Elefantina onde se encontra o Jardim Botânico de
Lord Kitchener e o Mausoléu de Agha Khan.
Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

Quarta, 14 Fevereiro | Assuão – Abu Simbel - Assuão
Pequeno-almoço bem cedo. Visita de autocarro (cerca de 4h) para visitar os Templos de Abu Simbel. Localizados a 300km a Sul de
Assuão, são os mais impressionantes de Nubia. O grande templo de Ramsés II assombra com a sua fachada com quatro gigantescas
estátuas do faraó Ramsés II, de 21 metros de altura, que guardam a entrada das salas hipostilas do templo. Ao lado encontra-se o
pequeno templo, dedicado a Hathor e à Rainha Nefertari. São considerados como os mais completos e belos artisticamente. Com a
construção da grande barragem de Assuão, os templos foram condenados a ficar submersos pelas águas do imenso lago Nasser. De
baixo dos auspícios da UNESCO, o Egipto, com a colaboração de numerosos países, realizou os trabalhos de resgate mudando os
templos, cortando em blocos para reconstrui-los noutro local, mais elevado.
À hora prevista regresso a Assuão e transfer para a embarcação M/S Blue Shadow 5* para distribuição de cabines. Almoço a bordo.
Tarde livre para desfrutar do barco e da piscina. Jantar e alojamento a bordo.

Quinta, 15 Fevereiro | Assuão - Kom Ombo - Edfu
Pequeno-almoço a bordo. Início da navegação até Kom Ombo e chegada ao cais onde se sairá para visitar o Templo de Kom Ombo.
Edificado durante o império dos Ptolomeus, foi consagrado aos deuses Horoeris, com cabeça de falcão, e a Sobek, com cabeça de
crocodilo. Nos muros exteriores e interiores do recinto estão representadas curiosas cenas e preciosos relevos que proporcionam
valiosos dados técnicos sobre os antigos métodos artísticos. Almoço a bordo e navegação até Edfu. Saída para visita ao grande
Templo de Edfu, dedicado a Horus. Foi no passado parcialmente coberto por algas durante as inundações periódicas do Nilo. Uma vez
finalizado o trabalho de restauro, encontramos um dos mais belos da época Ptolomeica, num estado de conservação excepcional.
Regresso ao barco e continuação até Luxor.
Jantar especial a bordo. O jantar será constituído por um abundante buffet de especialidades egípcias seguidas por musica oriental.
Depois do jantar poderemos desfrutar da festa de Galabeya. Os clientes serão convidados a mascararem-se, caso pretendam,
colocando a indumentária tradicional “galabeyas”. A festa dura quase duas horas. Alojamento a bordo.

Sexta, 16 Fevereiro | Luxor
Pequeno-almoço a bordo. Saída em direcção a Abydos e Dendera para visita aos templos. O Templo de Abydos, consagrado ao deus
Osíris, um dos mais preservados templos egípcios que se caracteriza pela beleza das cenas e relevos finos. O complexo do Templo de
Dendera, que contém o Templo de Hathor, deusa do amor, música, maternidade e alegria, é um dos templos mais bem preservados se não o melhor - de todo o Egipto. Almoço “lunch box”. Transfer de regresso a Luxor. Jantar e alojamento a bordo.

Sábado, 17 Fevereiro | Luxor
Pequeno-almoço a bordo e posterior desembarque da embarcação. Saída com o guia para realizar as seguintes visitas:
Vale dos Reis: visita à margem oeste de Luxor para explorar o Vale dos Reis, uma imensa Cidade dos Mortos, onde encontraremos
túmulos magníficos que foram esculpidos nas rochas, decorados de forma meticulosa e cheios de tesouros para a vida após a morte
de gerações de faraós. Visita ao túmulo de Ramses VI.
Templo de Hatchepsut: construído fora do deserto numa série de terraços, o Templo da Rainha Hatchepsut (a única faraó do antigo
Egipto) combina com penhascos íngremes de pedra calcária que o cercam como se fosse a natureza que construiu este extraordinário
monumento.
Os Colossos de Memnon: Os “Colossos de Memnon” eram conhecidos pelos gregos antigos como as "vozes enfeitiçantes do alvorecer".
São duas impressionantes estátuas de Amenophis III.
Almoço em restaurante local. Transfer até ao hotel Sonesta St., George Luxor 5*. Tarde livre. Pela noite transfer até ao templo de
Karnak para assistir ao fantástico espectáculo de luzes e som. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

Domingo, 18 Fevereiro | Luxor
Pequeno-almoço. Saída com guia para efectuar as seguintes visitas:
Templo de Karnak construído à mais de mil anos por gerações de faraós. O Hypostyle Hall uma incrível " floresta" de pilares gigantes
que se estendem a uma área maior do que a Catedral de Notre Dame. A visita é feita às 06h da manhã para contemplar o nascer do
sol;
Templo de Luxor;
Deir El Medina: conhecido como "O Vale dos Trabalhadores". São os túmulos dos trabalhadores que construíram as tumbas reais no
Vale dos Reis;
Museu de Luxor: inaugurado em 1975, o museu está alojado em um pequeno edifício especialmente construído. A gama de artefactos
em exibição é muito mais restrita do que as principais colecções do país no Museu das Antiguidades no Cairo; No entanto, isso foi
deliberado, já que o museu se orgulha da qualidade das peças que possui, da maneira ordenada em que são exibidas e da rotulagem
multilingue clara;
Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

Segunda, 19 Fevereiro | Luxor - Cairo
Pequeno-almoço buffet. Dia livre para actividades de caracter pessoal e possibilidade de realizar actividade opcional: Viagem de
balão de ar quente. Almoço em restaurante local. À hora indicada transporte para o aeroporto para embarque com destino ao Cairo.
Chegada, transporte para o hotel. Jantar e alojamento.

Terça, 20 Fevereiro | Cairo - Lisboa
Pequeno-almoço no hotel. Transporte para o aeroporto para embarque em voo com destino a Lisboa. Chegada a Lisboa e fim dos
nossos serviços.

HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES
CAIRO

Meridien Pyramids 5*
www.lemeridien-pyramids.com

ASSUÃO

Helnan 5*
www.helnan.com

LUXOR

Sonesta St. George 5*
www.sonesta.com

NILO

MS Blue Shadow 5*
www.blueshadowegypt.com

O itinerário poderá sofrer alterações relacionadas
com os prestadores dos serviços supra-mencionados, condições climatéricas ou outros aspectos
alheios à agência de viagens.
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