Egito

A Emeco Travel é líder no mercado de viagens e eventos,
oferecendo serviços personalizados para viajantes individuais e
grupos em todo território egípcio. Atuando no mercado desde
1976, a Emeco se firmou como pioneira no mercado MICE e
como a empresa mais inovadora na região do nordeste africano
tornando-se o principal DMC do segmento no Egito. Contando
com equipes multilíngues e cuidadosamente selecionadas
em todo o país, os profissionais seguem uma série de módulos
de treinamentos internos, e realizam cursos acadêmicos e
vocacionais em instituições de ensino no Egito e no exterior.
Todos os membros da equipe viajam constantemente, tanto
no destino de atuação quanto em outros lugares do mundo, o
que lhes permite fornecer os melhores conselhos de viagem,
geralmente obtidos por meio de experiência pessoal.

Por que Emeco?
A Emeco Travel opera uma rede de escritórios em todo o Egito
e também possui vários representantes internacionais, estando
constantemente exposta a um ambiente verdadeiramente
global de negócios que a estimula oferecer sempre qualidade,
criatividade e inovação em cada programa. Sua sólida relação
com os principais fornecedores do país a garante acordos
privilegiados, e sua experiência na execução de complexos
programas garantem operações tranquilas. Ao mesmo tempo,
seus laços com clientes latino-americanos e conhecimento
desse perfil de público são inigualáveis no Egito.
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Egito
by Emeco
Viajar ao Egito é sinônimo de uma verdadeira
imersão no mundo antigo. O país abriga
algumas das mais impressionantes
construções do planeta, cuja história revela
a grandiosidade de uma das mais poderosas
civilizações da antiguidade. Ao longo
do Rio Nilo encontram-se as maravilhas
erguidas pelo antigo Império. Na capital,
o incrível Museu Egípcio guarda as mais
importantes relíquias da história do país. E
engana-se quem pensa que o Egito não
oferece nada além de história e cultura.
Os paradisíacos balneários de Sharm-ElSheikh e Hurghada ostentam algumas das
praias mais belas da região e são uma ótima
extensão para os viajantes que querem relaxar.

5 razões para fazer uma
viagem de incentivo aqui.
1. 5000 mil anos de história: viajar ao Egito
é um mergulho na história. O país é o berço
de uma das civilizações mais proeminentes
que já exisitiram e seu legado milenar
está espalhado por todo o território.
2. Monumentos e museus fascinantes:
o país abriga algumas das mais impressionantes
construções do mundo antigo, como as
Pirâmides de Gizé e a Esfinge, além de
museus ricos em artefatos históricos.
3. Excelente estrutura e experiências sem
igual: as principais cadeias de hotéis do mundo
estão presentes no Egito e você contará com
toda estrutura necessária para gestão de
evento. Além disso, imagine um jantar de frente
para as pirâmides ou em um templo de 3.000
anos? Os mais impressionantes monumentos
egípcios podem ser utilizados para eventos.
4. Pouco explorado por grupos de incentivo:
apesar de ser um destino muito conhecido e
desejado, o Egito não costuma ser uma opção
primária para grupos de incentivo, o que o
torna uma ideia inovadora para projetos MICE.
5. Custo-benefício: o Egito se destaca
no quesito custo-benefício quando o
comparamos com outros destinos populares
para projetos MICE, além de entregar uma
experiência mais profunda e completa.

Informações Básicas

Ideias de Itinerários & Custos

Idioma

Cidade

O idioma oficial é o árabe, enquanto
o inglês é amplamente falado e
compreendido nas principais cidades. Vale
ressaltar que o destino possui excelentes
guias falantes de português e espanhol.

Moeda
A moeda oficial é a libra egípcia (EGP).
Ela é desvalorizada em relação ao dólar
e ao euro (1 USD = 15 EGP aprox.). Cartões
de crédito são amplamente aceitos em
lojas e restaurantes.

Documentação & Visto
O Egito exige de visto para brasileiros
e ele pode ser emitido na chegada ao
país. Os documentos necessários são
passaporte (com validade mínima de 6
meses) e certificado de vacinação contra
a febre amarela.

Noites

Orçamento Médio*

Cairo

4

USD 2.150,00

Cairo
Cruzeiro no Nilo

3
3

USD 3.400,00

Cairo
Aswan
Luxor

3
2
2

USD 3.600,00

Cairo
Cruzeiro no Nilo
Mar Vermelho

3
3
2

USD 4.300,00

*Valores estimados em dólares americanos por passageiro em acomodação
dupla para um grupo de 40 pax em média temporada incluindo hospedagem
5 estrelas, café da manhã, almoço e jantar, transporte com guia, atividades
turísticas e jantar de gala de despedida. Os bilhetes aéreos internacionais não
foram considerados.

Conexões Internas

Alexandria

Política de Gorjetas
A cultura de gorjetas é muito presente e
apreciada. Em restaurantes, espera-se de
5 a 10% do valor da fatura, enquanto para
guias e motoristas se recomenda de 2 a 3
dólares dia por pessoa.

Cairo
Sharm El Sheikh
Hurghada
Luxor

Religião

Aswan

Os egípcios são majoritariamente
muçulmanos e a religião desempenha
um papel muito influente no cotidiano do
país. Existe também uma minoria cristã
(por volta de 10%).

Abu Simbel

Saúde & Segurança
Em geral, o sistema público é de baixo
padrão devido à falta de financiamento. Já
as instalações privadas são de alto padrão.
Recomenda-se contratar seguro de saúde
para viajar ao país. As principais cidades
são seguras para os visitantes.

Clima
Quente e seco na maior parte do ano,
com pouca chuva. A alta temporada vai
de novembro a março (outono/inverno),
com temperaturas agradáveis e noites
frias. A baixa temporada vai de abril a
outubro (verão), com altas temperaturas.

Etiqueta & Comportamento
O Egito não possui regras de vestimenta
para turistas, no entanto, é recomendado
que mulheres evitem roupas decotadas.
Algumas mesquitas exigem roupas
cobrindo ombros e abaixo do joelho,
e que mulheres cubram os cabelos.
Demonstrações de afeto em público
também devem ser evitadas.

Partida

Destino

Distância

Transporte

Tempo

Cairo

Luxor

656Km

Avião

1h

Cairo

Aswan

870km

Avião

1h25

Cairo

Sharm El Sheikh

490km

Avião

1h

Cairo

Alexandria

230km

Ônibus

3h

Aswan

Abu Simbel

285km

Avião

25m

Cairo

Hurghada

465km

Avião

1h

Transportes Disponíveis
Veículo

Modelo (ou similar)

Capacidade

Carro standard

Hyundai H1

4

Carro deluxe

Limousine A Class

2

Minivan

Toyota Hi Ace

6

Minivan deluxe

Mercedes Viano

4

Micro-ônibus

Toyota Coaster

14

Ônibus

Mercedes MCV 600

35

Clima & Eventos
JAN

Inverno no país com temperaturas relativamente
baixas, entre 9ºC e 18ºC. Os dias são agradáveis
enquanto as noites podem ser geladas.

Moulid An Nabi
Maratona do Egito

FEV

Condições climáticas semelhantes às de janeiro.

Cairo International Book Fair
Ascensão de Ramsés II

MAR

Ainda inverno no país, mas com leve aumento nas
temperaturas, que podem chegar aos 22ºC.

D-CAF: Festival Internacional de Arte
Contemporânea do Cairo

ABR

Abril é considerado o fim da alta temporada e é
um dos melhores períodos para conhecer o país.
As temperaturas ficam entre 15ºC e 27ºC.

MAI

Maio marca o início do verão egípcio e da
baixa temporada, no entanto, é um mês
onde as temperaturas ainda estão em
níveis agradáveis, entre 18ºC e 32ºC.

Dia Internacional dos Trabalhadores

JUN

Condições climáticas semelhantes às de
maio, com leve aumento das temperaturas,
que ficam entre 20ºC e 34ºC.

June Revolution Day (National Holiday)

JUL

Julho e agosto são considerados o ápice do verão
no país, com temperaturas entre 22ºC e 34ºC.
Atividades ao ar livre podem ser incômodas.

Eid El Adha
23, Dia da Revolução

Condições climáticas semelhantes às de julho.

Principal mês de férias no Egito. Os resorts na
costa do Mar Vermelho ficam lotados

SET

Condições climáticas semelhantes às de
agosto, porém com leve diminuição nas
temperaturas, que ficam entre 20ºC e 32ºC.

O fim do mês é um excelente período para
visitar o Egito. As temperaturas estão mais
amenas após o forte verão e os preços são
convidativos

OUT

Assim como maio, outubro é um mês de transição
de temporadas. As temperaturas já estão mais
agradáveis e ficam entre 18ºC e 28ºC.

22, Aniversário do Faráo Ramsés

NOV

Início do inverno no país e da alta temporada.
As temperaturas ficam entre 14ºC e 23ºC.

Festival de Música Árabe
Festival Internacional de Filmes do Cairo

DEZ

Condições climáticas semelhantes às de novembro,
porém com queda nas temperaturas, que ficam
entre 10ºC e 19ºC. Dias agradáveis e noites frias.

Um dos meses mais procurados para
turismo no Egito

Início do Ramadã

AGO

5 | 350

EGITO - EMECO

Um dos principais períodos do calendário islâmico,
o Ramadã é um mês de jejum e caridade. As
datas exatas variam anualmente de acordo com
o calendário lunar. Até 2023 esse período ocorrerá
majoritariamente durante o mês de Abril.

Espaços Incríveis para Eventos

Cairo
Uma cidade vibrante, caótica e cheia de mistérios. Lar de importantes patrimônios faraônicos, coptas e islâmicos, a capital
egípcia é um livro aberto de História. As pirâmides de Gizé, consideradas o cartão postal do Egito, estão a uma curta viagem
de carro do centro e são a principal atração da cidade que também abriga alguns dos museus mais importantes do mundo.

Atividades & Experiências
Pirâmides de Gizé, Esfinge & Museu Egípcio

GEM – Grand Egyptian Museum

Dedicaremos o dia a explorar a herança faraônica da cidade,
iniciando com as icônicas Pirâmides de Gizé e a Esfinge.
Não somente veremos essas belíssimas construções como
também será possível entrar em uma delas! Para finalizar o
dia, visitaremos o Museu do Cairo, um dos mais importantes
do mundo, onde você pode acessar tumbas e salas de
múmias em visitas exclusivas!
Ilimitado

O Grand Egyptian Museum (GEM), previsto para ser
finalizado ainda em 2021, é um dos museus mais
aguardados do planeta e será um dos atrativos imperdíveis
do Cairo. O museu abrigará a maior coleção de artefatos
do mundo dedicados a uma única civilização e estará
localizado na região de Gizé, com vista para as Pirâmides.
O espaço também será um verdadeiro espetáculo de
arquitetura (2). Ilimitado

Jantar de Gala no Planalto de Gizé

Golden Hall – Manial Palace

Um jantar no planalto de Gizé em um set-up exclusivo é
uma das melhores maneiras de impressionar um grupo. A
área será privatizada e uma tenda será erguida para servir
de cozinha para o bufê. Toda a área será acarpetada e o
layout do lugar será em estilo de banquete com mesas de 6
e 8 pessoas com um centro de flores e velas. Um palco será
construído em um canto da cena para não obstruir o visual
das três pirâmides e da Esfinge.
Ilimitado

O Manial Palace foi construído pelo príncipe Mohamed Ali entre
1901 e 1929. A arquitetura do edifício foi concebida por sua alteza
para receber as artes islâmicas e homenageá-las. Os convidados
entrarão pelo portão principal do palácio iluminado com velas
e serão acompanhados ao jardim por um saxofonista, onde
um coquetel de boas-vindas estará pronto. Em seguida, serão
conduzidos ao salão dourado com iluminação especial, um
cenário ideal para um elegante jantar. 200

Jardins do Nile Ritz Carlton

Restaurante Naguib Mahfouz

O jardim do Ritz Carlton Hotel, às margens do rio Nilo, ostenta
incríveis vistas do famoso Museu Egípcio. O jardim por si só já
é considerado uma obra de arte. Decorações especiais para
eventos privados fazem do local um ambiente aconchegante
e opulento que recebe convidados para momentos
inesquecíveis (3). 120

Operado pelo grupo Oberoi, este charmoso restaurante
localizado no coração do bazar Khan El Khalili encanta seus
convidados com uma culinária deliciosa típica do Egito e uma
decoração tradicional. É uma excelente opção para provar a
gastronomia local! (4).
60

Cidadela do Cairo & Bazar Khan El Khalili
Neste tour conheceremos duas heranças do centro histórico
da cidade: a Cidadela do Cairo e o Bazar Khan El Khalili. Salah
El Din, governante do Egito durante o século 12, construiu
uma fortaleza com vista para o Cairo em 1176, também
conhecida como Cidadela do Saladino. Por quase 700 anos,
até a morte de Mohammed Ali, em 1849, quase todos os
governantes do Egito viveram e trabalharam ali. Em seguida,
visitaremos o mais famoso bazar egípcio, o Khan El Khalili,
com milhares de lojas que vendem uma infinidade de
produtos. Ilimitado

4

Quadbike no Deserto
Desfrute de um curto passeio de quadriciclo ao redor
das Pirâmides de Gizé e experimente a maneira mais
emocionante de descobrir as mais impressionantes
maravilhas do Egito Antigo (1).
25

Capacidade Máxima

1

2

3

Espaços Incríveis para Eventos

Cruzeiro no Nilo
Aswan & Luxor

Templo de Habu

Templo de Luxor

O templo de Ramsés III fica em Madinet Habu (a cidade de
Habu) cercado por um aglomerado de estruturas antigas. É um
dos templos mais completos e altamente decorados de Tebas.
Aqui é possível organizar um jantar temático faraônico, onde as
mesas serão cobertas com toalhas douradas e todos os garçons
vestidos com trajes faraônicos.
Ilimitado

Os convidados irão caminhar pelo antigo beco da esfinge
enquanto uma marcha triunfal é tocada. Na entrada do
templo será servido um coquetel de frutas não alcoólico
e, em seguida, seguirão para uma tenda de três lados com
vista para a fachada do templo, onde poderão jantar um
delicioso banquete em mesas redondas, elegantemente
enfeitadas.
Ilimitado

Templo de Hatshepsut

Jardins do Sofitel Old Cataract

Um dos panoramas mais memoráveis do destino é a chegada
ao templo memorial da Rainha Hatshepsut, onde um elegante
jantar pode ser organizado em frente ao templo. Durante o
jantar, os convidados podem desfrutar de um concerto da
Orquestra Filarmônica do Cairo (3).
Ilimitado

O Sofitel Old Cataract é um hotel de luxo histórico da era
colonial britânica, localizado nas margens do rio Nilo. A
propriedade ostenta um magnífico jardim onde é possível
organizar eventos especiais para grupos (4).
300

Desde os primórdios da civilização egípcia o Nilo representou um papel vital no desenvolvimento e transformação do país.
O majestoso rio, que corta o país de norte a sul, foi a base da construção de um dos impérios mais marcantes da história da
humanidade. Embarque em um cruzeiro pelo rio Nilo para conhecer os templos e construções faraônicos.

Atividades & Experiências
Templos, Monumentos e Sítios Arqueológicos
Os cruzeiros de 3 e 4 noites são ideais para explorar os
legados históricos ao longo do Nilo entre as cidades de
Aswan e Luxor. Visitaremos construções majestosas de
diferentes eras e impérios: Templo de Karnak, Templo de
Luxor, Vale dos Reis e das Rainhas, Templo de Hatshepsut,
Templo de Horus, Templo de Kom Ombo, Colosso de
Memnon, Represa de Aswan e Templo de Philae.
Ilimitado

Excursão ao Templo de Abu Simbel
Bem no coração de Núbia, a cerca de 320km de Aswan
(30 minutos de avião), fica o templo de Abu Simbel.
Esculpido diretamente em penhascos de arenito, o templo
foi construído para a glorificação pessoal de Ramses II,
mas dedicado aos deuses Amun Ra, Harmakis e Ptah. Um
testemunho de sua vaidade, a entrada do templo consiste em
quatro enormes estátuas de Ramsés sentado no trono. Cada
uma delas tem 20 metros de altura, com cabeças de 4 metros
de largura e bocas de 1 metro (2).
Ilimitado

Passeio de Felucca & Chá da Tarde
em um Palácio Vitoriano
Veleje a bordo de uma Felucca (barco tradicional egípcio) e
observe a beleza do rio Nilo ao entardecer. Em seguida,
tome um chá da tarde em um Palácio Vitoriano, o hotel Sofitel
Old Cataract, considerado um dos mais luxuosos do Egito. 500

4

1

Voo de Balão em Luxor
Uma das melhores maneiras de observar Luxor e seus
monumentos é do alto. Um passeio de balão de ar quente
sobre a margem oeste do Nilo é uma oportunidade
espetacular de ver as relíquias do Egito Antigo de um
panorama superior. A viagem ocorre cedo pela manhã, uma
vez que os balões só podem voar enquanto a temperatura
ainda estiver relativamente baixa (1).
150
2

Capacidade Máxima

3

Espaços Incríveis para Eventos

Mar Vermelho
Sharm El Sheikh

Sharm el Sheikh é o refúgio ideal para relaxar! Banhada pelo Mar Vermelho, a cidade é famosa por sua diversa vida marinha.
Ostentando alguns dos melhores beach resorts do Egito, esta cidade se tornou um local disputado por estrangeiros. O deserto
do Sinai, a uma curta distância, é também um diferencial único da região.

Atividades & Experiências
Cruzeiro no Mar Vermelho com Mergulho & Snorkeling

Safári no Deserto do Sinai

Nesta experiência, os convidados terão a oportunidade de
navegar nas águas cristalinas do Mar Vermelho, onde por duas
horas poderão desfrutar do ar puro, do sol quente e das ondas
frias. Caso tenham sorte, terão a companhia de golfinhos
brincalhões e alegres! Disponibilizaremos aparelhos de
mergulho e snorkel para aqueles que desejarem ver de perto a
vida marinha da região.
500

Esta é uma oportunidade de desbravar os mistérios das
montanhas áridas do Sinai, um local remoto e cheio de história,
onde o grupo poderá dirigir quadriciclos nas trilhas do deserto
ou aproveitar a adrenalina em veículos 4X4 conduzidos
por motoristas experientes. Também é possível organizar
uma parada em uma vila beduína para que os convidados
descansem enquanto tomam um chá para relaxar, ou montar
um set-up exclusivo para o grupo, com comidas e bebidas na
imensidão do deserto (1). 150

Little Buddha Bar

Reef Lawn – Four Seasons

Jantar à Luz das Estrelas no Sinai

O Little Buddha representa um novo

Observe as luzes refletindo nas
palmeiras com o sol se pondo à
distância. Este espaço paisagístico é
o local ideal para organizar coquetéis
exclusivos e jantares. O Reef Lawn foi
projetado para aproveitar ao máximo
os magníficos jardins do Four Seasons
Hotel, agraciados com vista para o Mar
Vermelho e a Ilha Tiran.
500

Um set-up especial será preparado
em uma linda área do Sinai para
um jantar inesquecível sob a luz
das estrelas do deserto, onde os
convidados serão recebidos por
uma banda de música típica oriental
enquanto uma bebida de boas-vindas
é oferecida. (4).
500

padrão de restaurante e bar com a
popularidade mundial que chega
agora a Sharm el Sheikh. Ao seu redor
estão aproximadamente 200 pequenos
budas importados da Tailândia e três
maravilhosos lustres pendurados no
teto. Ocupando o lugar de honra, a
tradicional estátua de Buda de 3,6
metros irá protegê-lo onde quer que
você esteja sentado.
150

Mosteiro Ortodoxo de Santa Catarina
A experiência começa com a subida ao Monte Sinai, onde
Moisés recebeu a tábua dos Dez Mandamentos. Para chegar
ao topo antes do nascer do sol, a subida começa às 2h da
manhã e retorna aproximadamente às 8h da manhã. O café
da manhã será servido no hotel após a subida ao monte. Em
seguida, visitaremos o Mosteiro de Santa Catarina (século IV),
um dos mais antigos ainda habitados, declarado Patrimônio
da Humanidade pela UNESCO em 2002.
Ilimitado

3

2

Produção e Bastidores dos Eventos

A Emeco é uma das empresas pioneiras na execução de eventos no Egito e sua expertise de décadas lhe permite organizar com
facilidade festas, coquetéis, premiações e jantares para grupos de diversos tamanhos - desde eventos em restaurantes, barcos e
hotéis, até noites inesquecíveis no deserto diante das Pirâmides de Gizé ou dos Templos mais impressionantes ao longo do Nilo.

Mais Opções para Eventos
Cidade

Cairo

Luxor
Aswan

Sharm El Sheikh

Venue

Tipo

Capacidade

Naguib Mahfouz

Restaurante

60

Andrea Pyramids New Giza Grill

Restaurante

200

Nile Maxim Cruising Boat

Restaurante em um cruzeiro

250

Seasons Country Club

Clube / Espaço de eventos

800

Princess Island

Clube

500

1902 Restaurant - Sofitel Old Cataract Hotel

Restaurante de hotel

200

Templo de Philae

Templo

400

Deserto do Sinai

Deserto

500

Terrazzina

Beach Club

150

Reef Lawn – Four Seasons

Jardins do hotel

350

One of the most elegant ships on the Nile.

Sugestões de Hospedagem
Cidade

Hotel

Apartamentos

Twins

300

100

Four Seasons Cairo at Nile Plaza Hotel

365

170

Nile Ritz Carlton

331

184

362

35

1200

480

Sheraton Cairo

330

180

Sofitel Old Cataract Hotel

138

70

Mövenpick Resort

244

150

92

57

236

138

Oberoi Zahra Nile Cruise

27

15

Sonesta Star Goddess Nile Cruise

33

20

Sonesta St. George Nile Cruise

57

39

56

40

Four Seasons Resort

200

45

Rixos Seagate Resort

783

200

Renaissance

384

130

Marriott Mena House Hotel

Cairo

St. Regis Cairo Hotel
Marriott Cairo Hotel

Aswan

Luxor

Cruzeiro no Nilo

Sofitel Winter Palace Hotel
Hilton Luxor Hotel

Mövenpick Royal Lily Nile Cruise

Sharm El Sheikh

Parceiro Preferencial

Categoria

On board the Sonesta St. George Cruise, we have a passion for providing memorable experiences with
our creative cuisine, spacious, elegant and luxurious cabins and suites. We will take you on a tour of
ancients wonders for 3,4- or 7- nights cruising along the Nile. Come experience an unforgettable vacation.

Enriqueça
seu Programa

Atividades Educacionais
& Responsabilidade Social
Workshop com Zahi Hawass
Zahi Hawass é um arqueólogo, egiptólogo
e ex-ministro de Estado para Assuntos de
Antiguidades. O estudioso também trabalhou em
sítios arqueológicos no Delta do Nilo, no Deserto
Ocidental e no Vale do Nilo Superior. Crie um
paralelo entre o Egito Antigo e os desafios de sua
organização e Zahi Hawass será capaz de inspirar
seu time a vencer obstáculos.

Visita ao Hospital 57357
Localizado no Cairo, este é um dos maiores
hospitais especializados em câncer infantil do
mundo. A arrecadação de fundos para o hospital,
incluindo festivais beneficentes, começou em 1998,
e o hospital foi inaugurado em 2007. O número
57357 era o número da conta bancária que aceitava
doações do público para a construção do hospital.

Sugestões de Presentes
Eventos, jantares ou premiações em espaços diferenciados e com toques únicos de entretenimento e decoração são algumas
das especialidades da Emeco. Nosso DMC é capaz de emitir autorizações governamentais para utilização de locais históricos,
onde é possível a montagem de tendas, palcos, banquetes e até mesmo realização de shows!

Ideias de Entretenimento
Oriental Takht

Zaffa

Apresentação Folclórica

Takht é um conjunto musical
representativo da música do Oriente
Médio, uma espécie de orquestra
tradicional. A palavra takht significa
"cama", "assento" ou "pódio" em persa.
Esta é uma ótima opção para criar um
ambiente aconchegante e divertido em
jantares especiais.

Na cultura egípcia, o Zaffa (ou marcha
nupcial) é uma procissão musical
de tambores, gaita, dançarinas do
ventre e homens carregando espadas
flamejantes. Esta é uma antiga
tradição egípcia que antecede o Islã.

Numa noite verdadeiramente especial
não pode faltar um espetáculo de
dança tradicional egípcia com música
e dançarinos Tanoura - um evento
muito popular que encanta não apenas
turistas mas também moradores locais.

Folhas de papiro
Um material preparado no antigo Egito a partir do
caule de uma planta aquática, usado em folhas em
todo o mundo antigo mediterrâneo para escrever
ou pintar, e também para fazer artigos como cordas.

Produtos de Alabastro
Uma pedra de ônix calcária translúcida, branca,
com listras marrom e douradas. O alabastro egípcio
é uma pedra densa de carbonato de cálcio que
foi extraída perto de Hatnub, no Egito, desde o
primeiro século.

Cartucho Egípcio (prata ou ouro)
Em hieróglifos egípcios, um cartucho era um objeto
oval com uma linha em uma das extremidades em
ângulos retos, indicando que o texto incluído é um
nome da realeza escrito em linguagem hieroglífica
antiga.
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Experiências
Pré-Viagem

Tour virtual por uma tumba faraônica
Guiados por um experiente egiptólogo, os convidados poderão observar virtualmente uma suntuosa tumba faraônica! Entre as
mais impressionantes já descobertas e abertas para visitas estão as tumbas das rainhas Nefertiti e Nefertari, duas importantes
líderes do Antigo Egito. As tumbas impressionam por seu tamanho, estado de conservação e riqueza de detalhes na decoração.

Tour Virtual pelo Museu do Cairo
O Museu do Cairo é o mais importante repositório de
antiguidades egípcias do mundo. Possui artefatos dos
períodos faraônico e greco-romano. Nesta experiência virtual,
levaremos os convidados a uma imersão pelos tesouros que
estão guardados neste edifício histórico.
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Passeio virtual no Nilo a bordo de uma Felucca
A Felucca é um tradicional barco feito de madeira e utilizado
desde os primórdios da civilização egícpia para navegar pelo
Nilo. Nesta experiência virtual, faremos um passeio a bordo
do barco para observar as belezes do rio e suas margens.

