
 

 

 

 

Dicas malaparadois - Egito 

 
 

Dicas Malaparadois – Egito para as mulheres 
Geralmente não começo minhas dicas e roteiros com recomendações, mas para o oriente médio elas 
são necessárias. 
Não sou de fazer turismo exótico, tão pouco sou amante de lugares onde a qualquer momento pode 
instaurar uma "guerra", por isso tive que consultar alguns parceiros e algumas pessoas que já foram 
ao Egito. As dicas e recomendações são de relatos de parceiros e pessoas que conheço que trabalham 
ou já estiveram lá, nós do malaparadois não tivemos a oportunidade ainda de visitar o Egito. 
 

Recomendações 
 

 

Viajar sozinha: 
1 - Evite esta ideia de viajar sozinha, o Cairo como todo Egito a maioria é mulçumana, super 
complicado para mulheres ocidentais. 
 
Relato do site Terra Notícias: 
 

"Segundo a Anistia Internacional, a maioria de meninas e mulheres – independente de idade, classe social 

ou estado civil – já passou por algum tipo de assédio verbal ou físico nas ruas ou em transportes coletivos 

no Cairo. 

- Tenho receio até de sair de dia sozinha, mas a maioria dos casos de ataques sexuais parecem ocorrer à 

noite. Eu pessoalmente não costumo sair à noite”, disse Susy Sobrinho, 45 anos, natural de Recife. No Egito 

há seis anos, Susy falou que grandes grupos de pessoas costumam passar em frente à sua casa a caminho 

dos locais de proterstos contra o governo do presidente Mohamed Mursi. Em alguns casos, mulheres são 

atacadas no trajeto, em outros, na praça Tahrir e outros locais de manifestações".  

http://noticias.terra.com.br/mundo/brasileiras-falam-de-onda-de-violencia-contra-mulheres-no-

egito,837a105b1afec310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html 

2 - Se viajar sozinha, contrate daqui no Brasil um guia local por uma agência. Tenho algumas agências 
que fazem isso, inclusive uma delas é parceira do malaparadois (SBHtour) e tem a internacional que 
é muito recomendada pelos que visitam o Egito: http://www.holaegypttours.com/ 
 
3 - Existe uma forte tendência no momento atual de ter incidentes no Egito, principalmente no Cairo. 
O Governo está sendo questionado e a qualquer momento pode insurgiu rebeliões e queda de 
governo. Tome cuidado. 
 
4 - Não fique muito dias no Cairo, não há muito o que fazer por lá. A cidade é mal conservada e só vale 
a estadia para visitar os monumentos. 
 
5 - Nunca pegue taxi sozinha! Quando solicitar taxi faça do hotel, através do hotel. É mais seguro. 
 
6 - Se prepare para todas as intempéries da viagem. Elas, com certeza, existirão! E você não pode 
evitá-las por completo, mas pode encará-las da melhor forma possível! 



 

 

 

 

 
7 - Não adianta se estressar. A única coisa que você pode conseguir com isso é estragar sua viagem!  
 
8 - Nas pirâmides: existem vendedores ambulantes de tudo que é jeito e parecem que eles "brotam" 
da areia. Eles tentam de tudo que é jeito te vender "um passeio de camelo", "bugingangas" e muito 
mais e não se cansam! Sabem ser insistentes, por isso não se irrite. Com a crise atual do Egito o 
desespero para vender algo é tão grande que eles ganham a vida assim, sendo chatos e insistentes a 
ponto de vencer as pessoas pelo cansaço! 
 
9 - O Cairo é uma loucura! Faz jus a todos os adjetivos caóticos que lhe atribuem, a cidade é um CAOS!!! 
Um caos adorável, ou detestável, vai depender de como você o encarar. E nunca ande sozinha pela 
cidade.  
 
10 - O trânsito no Egito é uma coisa de louco! No Cairo, então, ele é caótico! Dá uma surra no trânsito 
de São Paulo e Rio de janeiro, no horário de rush! É carro demais, gente demais e bom senso de 
menos! Os motoristas não respeitam as leis de trânsito, se é que elas existem. Cada um anda como 
bem entende. Eles não respeitam as faixas, viram o carro onde e do jeito que querem, param o carro 
no meio da rua para as pessoas desceram ou entrarem. Os poucos sinais de trânsito só servem de 
enfeite mesmo e nunca são respeitados. Faixa de pedestre, então, nem se fala. As pessoas se jogam na 
frente dos carros pra atravessar as ruas. E se não bastasse esse transito louco, algumas lojas ainda 
colocam suas araras de roupas na rua, o que acaba diminuindo o espaço para os carros trafegarem, 
causando ainda mais confusão no já confuso trânsito da cidade.  
Dirigir no Cairo, definitivamente, é coisa para louco! Então é melhor pensar mil vezes em alugar um 
carro por lá!  
 
Sobre os carros: Praticamente todos os carros são velhos, alguns caindo aos pedaços mesmo! 
Consequentemente os carros são todos batidos, arranhados, amassados e remendados, alguns até 
faltando pedaços. Não usam setas para nada! Eles, simplesmente, entram na sua frente, do nada! E 
dá-lhe buzina! Acho que eles amam buzina. Sem ela, eles não conseguiriam dirigir. Eles buzinam para 
absolutamente tudo! E até mesmo para nada! É irritante demais. 
 
11 - Andar de táxi: Aventura pura! Segundo relatos de parceiros e viajantes amigos, os taxistas 
dirigem como loucos! E comumente batem o carro. Além, de uma forma geral, eles não são confiáveis! 
Há vários relatos de taxista que para o carro no meio do caminho e exige mais dinheiro para seguir 
viagem, que te leva para um lugar qualquer e, para te levar ao local combinado, pede mais 
dinheiro. Portanto, a primeira dica é (tentar) pegar um taxista confiável, como falei acima. Sempre 
combine o preço ANTES de entrar no carro! E confirme o preço combinado! Repita o valor, faça 
mímica, mostre os números com a mão, escreva num papel, qualquer coisa. E tenha sempre dinheiro 
trocado! A desculpa de não ter troco é antiga e largamente praticada por lá!  
Deixe a volta combinada com o mesmo taxista da ida! E só pague no retorno. Assim você não corre o 
risco deles “esquecerem” de buscar você. 
 

12 - O baksheesh ou simplesmente gorjeta, propina, tip... É algo cultural no Egito! Em qualquer lugar, 
a qualquer hora, por qualquer coisa e até mesmo por nada! Há sempre uma mão estendida à espera 
do baksheesh. E não adianta fingir que não viu ou que não é com você, eles não se darão por vencidos, 
irão te pedir na cara dura, pedir não, exigir! E ai de você se não der nada, eles vão te xingar, gritar, 
amaldiçoar... te infernizar! E quase sempre eles acham pouco o que você dá e pedem mais, insistem! 
Não entre na deles, seja firme e saia! E não pense que as gorjetas são apenas para serviços prestados, 
não! Você terá que desembolsar uma grana até mesmo pra pedir informação na rua!  

13 - Tenha cuidado com os homens vestidos com roupas típicas que ficam estrategicamente 
posicionados nos templos. Se você tirar alguma foto deles, eles irão te pedir dinheiro! Muitos te 
oferecem pra tirar foto com você! Só aceite se você estiver mesmo disposto a pagar por isso! 



 

 

 

 

14 - Nunca vá ao banheiro de nenhum restaurante sem dinheiro no bolso. Lá, terá alguém pra te 
oferecer papel higiênico, fechar a porta pra você e até mesmo apertar o sabonete líquido. Serviço Vip? 
Mas você terá que pagar por isso, claro!  

15 - Até mesmo a polícia vai te pedir baksheesh! Há vários relatos de pessoas que foram reclamar 
algo pra polícia e acabaram sendo vítimas deles! Em Luxor, há relatos de policiais que extorquem 
dinheiro de turistas e se não der... Te acusam de desobediência ou qualquer outra coisa.  Por essas e 
outras que é imprescindível estar com um guia. Além de explicar toda a história do lugar, o guia ainda 
te protege, mesmo que indiretamente, dos espertinhos com más intenções! 

16 - Lixo, sujeira e falta de higiene: Lixo espalhado em todos os lugares, se acumulando nas ruas, nos 
rios, nas praças, debaixo dos viadutos! Consequentemente, como se pode imaginar, o cheiro desses 
lugares não é nem um pouco agradável. Por falar em cheiro, o Egito tem uma forte tradição na 
fabricação de perfumes, tendo sido inclusive o precursor dessa arte milenar. E eles usam e abusam 
disso! É comum cruzarmos com homens e mulheres super cheirosos que vão deixando um rastro de 
perfume por onde passam. Mas, infelizmente, isso não se aplica a todos! É sabido que os egípcios não 
são lá muito higiênicos, seja com as coisas, as comidas ou até mesmo com eles próprios. Tudo isso, 
associado ao calor quase insuportável e ao tipo de roupa que eles usam, gera um resultado... difícil de 
agüentar, às vezes. Os egípcios fumam muito, o tempo todo, em todos os lugares! Como é proibido 
ingerir bebidas alcoólicas, eles compensam fumando!  Os bares, ou cafés, estão sempre lotados de 
pessoas fumando de cigarros comuns às típicas shishas (narguilés) com suas essências 
diversas. Higiene, definitivamente, não é um ponto alto dos egípcios. Então, muito cuidado com a 
comida!! Não coma em qualquer lugar, dê uma olhada na limpeza do lugar, mas não fique neurótica 
com limpeza também! De uma forma ou de outra, é bem provável que você terá um "probleminha" 
intestinal. Seja pela falta de higiene na preparação dos alimentos ou mesmo pela comida, que é 
diferente! Pode ocorrer problemas intestinais mesmo! Mas faz parte do “pacote” para quem vai ao 
Egito. Os famosos pães árabes são vendidos na rua sem nenhuma higiene, faz o vendedor de camarão 
das praias do Rio parecer serviço 5 estrelas! 

17 - Nunca saia á noite sozinha! Eu disse nunca mesmo! Os egípcios não respeitam mulheres 
ocidentais, principalmente as que estão sozinhas!  Se você estiver viajando sozinha, tome muito 
cuidado! O Egito, como quase todo oriente médio, as mulheres estrangeiras não são bem vistas 
quando viajam sozinha. Tive amigas que acabaram estiveram no Cairo e quase foram estupradas lá! 
Então evite andar à noite sozinha. Se tiver que sair à noite, ande por regiões mais favorecidas de 
comércio, pois os egípcios "atacam" mesmo as turistas sozinhas, mesmo nestas regiões, então 
imagine nas que não se vê "uma viva alma"? Eles não tem menor escrúpulo. Para eles toda mulher 
sozinha está para "comercio", entende? 

18 - Para os homens que viajam para o Egito, essas dicas servem, porém com suas devidas 
proporções. 

Apesar de o Egito ser um dos países mais, digamos, liberais do mundo árabe, ainda assim, são 
mulçumanos. Praticamente todas as mulheres egípcias usam, pelo menos, um véu na cabeça para 
cobrir os cabelos. Roupas largas, compridas e coloridas é o que mais se vê por lá! As mais tradicionais 
ou religiosas usam abayas (aqueles “vestidos” compridos e, geralmente, escuros) e niqabs (os que 
tampam todo o rosto, só deixando os olhos de fora). O preto demonstra respeito e fidelidade ao 
marido.  

Já as moderninhas, especialmente as mais jovens, usam roupas tipicamente ocidentais: calça jeans e 
blusinhas coladas, mas sempre com o véu na cabeça. Especialmente no Cairo! As cidades do interior 
ainda são mais conservadoras. Com exceção da Península de Sinai, no mar vermelho, lá as pessoas 
são descoladas, se podemos usar esta expressão quando falamos de cultura mulçumana-árabe. 



 

 

 

 

Por essas e outras não é nenhuma novidade que nossos hábitos e roupas causem estranheza aos 
egípcios. Por mais que eles estejam acostumados com turistas e que usemos roupas comportadinhas 
(leia-se nada de pernas de fora, nada de ombros de fora, nada justo), ainda assim as mulheres 
ocidentais chamam muita atenção! Não apenas pelas roupas, mas pelas atitudes e também pelos 
cabelos ao vento! As mulheres egípcias só mostram os cabelos para os familiares, dentro de casa. 

Então, uma dica é prender os cabelos, chama menos atenção! As loiras chamam ainda mais atenção! 
Tenho um relato de uma amiga que se sentia "invadida" a cada passo que dava, por ser loura e ter 
olhos claros. 

Se bem que acho que nenhum turista passa batido por eles. Somos criaturas exóticas, chamamos 
mesmo atenção! Assim como as mulheres egípcias, usando suas vestimentas típicas, são alvo de 
nossos olhares curiosos! Isso é natural e acontece em qualquer lugar do mundo onde a cultura e as 
roupas sejam diferentes.  

De toda forma, os homens egípcios irão te olhar (no caso das mulheres ocidentais) como se quisessem 
te "possuir"! Não pense que é exagero, pois não é. As mulheres nem se aproximavam dos turistas! Até 
desviavam os olhares.  

Uma dica para os casais apaixonados: evite demonstrações de afeto na rua. Os egípcios não fazem isso 
e, inclusive podem até ser presos se o fizerem! Sério! É proibido beijar em público para não despertar 
“imaginações impuras”.  
Não estranhe ao ver homens se cumprimentarem com 3 beijos, é comum! Já o cumprimento para mulheres 
é apenas um aperto de mão e olhe lá! 
 

Bem, nessa altura você deve estar se perguntando - E por que eu vou viajar ao Egito com tantos 

"contras"? - Simples: Porque o Egito tem mais de cinco mil anos de história e seus monumentos 

valem a viagem! As recomendações são só para tentar evitar "roubadas". 

 
Vamos a parte das Dicas da viagem ao Egito. 

Dicas malaparadois 

 

O Egito é um país cheio de contrastes! 

Com um passado glorioso! (Mas o presente está bem longe disso). A beleza e a imponência dos 
grandes e milenares templos, a riqueza esbanjada pelos antigos faraós é uma realidade distante da 
pobreza que hoje vivem os egípcios.  

Vamos começar pelas Compras. 

Compras 
Uma visita a um mercado egípcio é uma experiência única! Você pode optar por se estressar ou por 
entrar no clima! se você está indo para o Egito, escolha a segunda opção, e nos divirta-se muito! Mas 
é preciso ter paciência e jogo de cintura! Encare como um aprendizado cultural! 

O mercado do Cairo, o Khan el Khalili, e todas as lojas de Dahab, tem de tudo! mas não dê atenção a 
insistência chata dos vendedores, senão você vai enlouquecer! 



 

 

 

 

Observação: É nos mercados também, onde acontece a maioria dos pedidos de casamento a mulheres 
solteiras ou não! Já ouviu falar na história de trocar mulher por tapetes, camelos etc.?? É tudo 
verdade! 

A primeira dica é: pechinche! Jamais compre qualquer coisa pelo primeiro preço que te oferecerem, 
por mais barato que seja. Pode ter certeza que o valor real é muito aquém do preço inicial! Barganhe 
mesmo!  

No Egito, tem que negociar! Eles falam um preço e se você insistir em baixar... eles baixam! 

Eles não querem perder venda, de forma alguma. Se perceberem que você não irá comprar aquilo, 
eles abaixarão ainda mais o preço.  

Mas jamais, em hipótese alguma, pergunte o preço de alguma coisa que não queira realmente 
comprar, só por perguntar mesmo! Eles farão de tudo pra te convencer a comprar aquilo! Vão abaixar 
o preço, te oferecer dois pelo preço de um, cinco pelo preço de um e você terá que comprar, se não 
eles irão rodear você e você se verá cercada de pessoas... Muito chato isso e pode lhe causar 
problemas de xingamentos e até agressões. 

O problema é que os vendedores quase sempre são chatos, você diz não, mas eles não aceitam não 
como resposta. Você vira as costas, mas eles vão atrás de você, insistem, insistem. E aí, se você não 
for firme, bem firme, quando perceber, terá comprado um monte de quinquilharias inúteis! 

Nos templos há tendas que ficam estrategicamente posicionados na entrada e/ou na saída dos 
lugares e você se vê obrigado a passar no meio deles. E a sensação é de atravessar um corredor 
polonês. Surge vendedor de tudo que é canto, te oferecendo tudo o que você imaginar, insistindo, 
correndo atrás de você! Um verdadeiro martírio! 

Quando perguntar de onde você é, se você não quiser muito papo, JAMAIS diga que é do Brasil. Eles 
têm verdadeira paixão pelo país e não te deixarão em paz! São capazes de escalar a toda a seleção 
brasileira e falar de jogadores que até você nunca ouvi falar! No começo é até legal ver o tanto que 
gostam do nosso país e tal, mas depois ouvir tantos “Where are you from?” por dia, você já não 
aguenta mais.  

É, no Egito, você é celebridade! 
A todo instante os egípcios pedem para tirar foto com você! Nos mercados, é só você comprar alguma 
coisa que tem que tirar foto com os vendedores. Às vezes nem precisa comprar nada. Pelo para isso 
eles são, geralmente, simpáticos e educados, fazendo com que você acabe ficando sem graça de dizer 
não. 

O que ver 

Se for viajar sozinha, aconselho ter um guia (como já dito anteriormente) e fazer as citytours. Uma 
ótima agência que mencionei anteriormente e que confio é a SBHtour, outra também já mencionada 
é a agência Holaegypt que oferece desde tours de 1 dia ou vários dias em diferentes cidades egípcias, 
como também roteiros completos passando várias cidades. E o melhor, ainda dá pra montar seu 
próprio roteiro.  

Vamos ao roteiro: 

Tente viajar pela Emirates, assim você faz escala em Dubai na ida e na volta.  

1º dia - Cairo 



 

 

 

 

Você deverá chegar ao Cairo à noite. Se você contratou um guia ou agência, exija que estejam no 
aeroporto à sua espera. Pois o aeroporto do Cairo é caótico! A Imigração é uma bagunça. Eles tentam 
de tudo que é jeito conseguir alguma propina com você.  
Dependendo onde você estiver hospedado(a), dará ainda para dar uma "circulada" pelas redondezas. 
Para as mulheres não faça isso sozinha nunca!!! 
 
2º dia - Cairo 
Visite as pirâmides de Saqqara e Memphis pela manhã e, à tarde, vá às grandes pirâmides de Giza (ou 
Gizé).  
 

• Saqqara (entrada 60 Libras Egípcias ± R$18,00) 

O primeiro local à visitar deve ser a Necrópole de Saqqara, onde se encontram diversas estruturas 
funerárias que abrigam desde nobres e faraós até seus funcionários que viveram entre os anos 3.000 

a.C. e 950 d.C. 

Em Saqqara encontram as primeiras pirâmides construídas no Antigo Egito, entre elas a mais famosa 

é a pirâmide de Djoser, conhecida também como pirâmide de degraus ou escalonada. 

Diferentemente, das pirâmides de Giza que são lisas, as paredes das tumbas de Saqqara são repletas 
de desenhos e inscrições que descrevem, com grande riqueza de detalhes, a rotina do antigo Egito.  

• Memphis (entrada 30 Libras Egípcias ± R$9,00) 

De Saqqara, vá para Memphis, que foi uma das mais importantes capitais do Egito. Os vestígios de 

Memphis encontram-se, atualmente, em Mit Rahina, um museu a céu aberto. Lá, dentro de um 
pavilhão de cimento, encontra-se a estátua do rei Ramsés II, um dos mais populares do Egito. 
Conhecido por ter tido cerca de 50 esposas e centenas de filhos. Ramsés é idolatrado pelos egípcios. 

A estátua de quase 13 meses e 100 toneladas está sem as pernas e, por isso, encontra-se deitada em 
uma superfície de madeira e rodeada de outras estátuas menores e objetos do seu reinado. A estátua 
é um retrato fiel de Ramsés e tem seu nome gravado no braço direito.  

No Pátio de Memphis encontra-se também a Esfinge de alabastro, que é considerada a segunda maior 
esfinge do Egito. Mede pouco mais de 4 metros de altura e 8 de comprimento. Além da esfinge, 

existem outras estátuas de Ramsés e várias urnas e baús funerários.  



 

 

 

 

• Pirâmides de Gizé (Entrada 60 Libras Egípcias ± R$18,00) 

 

Um dos momentos mais esperados de toda viagem ao Egito é estar cara a cara com as grandes 
pirâmides de Giza (ou Gizé), um dos mais interessantes e importes complexos funerários do antigo 

Egito. O famoso trio de pirâmides foi erguido ao longo de 3 gerações a mando dos faraós Quéops, 
Quéfren e Miquerinos, respectivamente pai, filho e neto. 

A visita às pirâmides, a única das 7 maravilhas do mundo moderno que ainda resta, é realmente algo 
emocionante e indescritível! Particularmente é a única coisa que me faria ir ao Egito, mas este sou eu 
e não quero desanimar ninguém. 

3º dia - Cairo 
Visite o Cairo Antigo, pela manhã. Visite a Cidadela, a Mesquita de Mohamed Ali e a Sinagoga de Ben 
Ezera. À tarde vá ao Museu do Cairo e termine o dia no mercado Kahn el Khalili. 
 

• Museu Egípcio do Cairo (Entrada 60 Libras Egípcias ± R$18,00) 

• A entrada para a Sala das Múmias é paga à parte 100 Libras Egípcias ± R$30,00) 

O museu do Cairo é uma visita obrigatória. São tanto tesouros, tantas peças, tantas riquezas, só é mal 
conservado. Não espere o “louvre”, você vai ver muitos desleixo. É coisa demais pra espaço e 
organização de menos... como tudo no Cairo! Ainda assim, é um dos mais fantásticos museus do 
mundo inteiro! Vale muitíssimo a pena a visita. E prepare-se para gastar horas lá dentro, 
especialmente se estiver com um guia para te contar as histórias das principais peças e te levar aos 
principais locais, porque, convenhamos é praticamente impossível ver tudo detalhadamente.  
Infelizmente, não é permitido tirar fotos no interior do museu. Você terá que deixar sua máquina 
fotográfica no guarda volumes, próximo ao portão de entrada.  
 



 

 

 

 

 
 

• Praça Tahrir 

É a maior praça pública da cidade e palco principal dos constantes protestos e manifestações que têm 
ocorrido por lá. Entre eles, a sangrenta Primavera Árabe. A praça é cercada por vários prédios 
importantes, entre eles o Ministério do Interior e o Museu Egípcio do Cairo. Para falar a verdade, a 
Praça  Tahrir é uma praça comum, não tem nada de muito interessante pra ser visto. Mas ela é um 
grande ícone nacional e merece uma visitinha. E pode ter certeza que você passará algumas vezes 
por ela de carro, pelo menos pra ir ao Museu Egípcio. 
 

 
 
Evite se hospedar por perto, as manifestações são constantes e nunca se sabe quando podem 
acontecer. 



 

 

 

 

• Mercado de Khan el-Khalili  

É o maior e mais famoso mercado do Cairo. Lá, você encontra todo é qualquer tipo de coisa, ótimo 
lugar pra comprar suvenirs. Uma ida ao mercado é uma experiência única, um mergulho na cultura 
egípcia e um enorme exercício de paciência!  
 

 
 
4º dia - Deserto 
Visite o oásis de Baharia. Você pode ir à rodoviária do Cairo, onde pode pegar um ônibus para este 
oásis. Leve poucas coisas, vá somente com o necessário, coisas básicas na bolsa a tiracolo. Depois de 
5 horas de viagem, você chegará ao local onde se estiver reservado previamente com as agências de 
viagem, deverá ter um carro à sua espera para levar a um hotel, que também deverá ser reservado 
previamente e servirá de base para os passeios no deserto. Depois do almoço, vá desbravar o deserto 
do Sahara egípcio. Passe pelo Deserto Negro e monte “acampamento” no Deserto Branco, no fim do 
dia. Durma tendo apenas o céu como teto! Para quem gosta de aventura, é uma boa escolha. 
 
5º dia – Deserto/Cairo/Aswan 
Acorde cedo a tempo de ver o espetáculo do nascer do sol no deserto, Passeie pelo Deserto Branco e 
pegue o ônibus de volta para Cairo no fim da manhã.  
Quando chegar ao Cairo no meio da tarde, descanse um pouco no hotel e depois pegue um trem pra 
Aswan à noite. Opte pelo Sleeper Train, que é mais caro, mas 14 horas é muito tempo pra passar 
sentado num trem, ainda mais durante toda a noite, e lembre-se: Não é nenhum Euro trem! 
 
6º dia – Cruzeiro pelo Nilo 
Chegando a Aswan pela manhã, se você já estiver agendado e reservado juntamente com a agência 
de viagem (caso contrário encontrará dificuldades, mesmo com guia), peça para levar você 
diretamente para o navio. Geralmente este passeio pelo Nilo duram 4 dias.  
Durante à tarde deste mesmo dia, você deverá visitar a Represa de Aswan, o Templo Philae e também 
uma comunidade Núbia. 



 

 

 

 

 

 
 
7º dia – Cruzeiro pelo Nilo  
Normalmente você irá acordar de madrugada, para ir a Abu Simbel um dos templos mais 
impressionantes do Egito! E no começo da noite desembarcar em Kom Ombo para visitar o templo e 
o Museu do Crocodilo (O famoso Crocodilo do Nilo). 
 

 
 
 
 
8º dia – Cruzeiro pelo Nilo  
Visitará o templo de Edfu logo cedo, ainda antes do café da manhã. E passará o restante do dia no 
navio, navegando. Chegará a Luxor no fim da tarde ainda com tempo para visitar os templos de 
Karnak e Luxor! 



 

 

 

 

 
9º dia – Cruzeiro pelo Nilo/Luxor/Dahab 
Sairá antes sol nascer para fazer o passeio de balão pelo Vale dos Reis! Simplesmente, segundo relatos 
de amigas que estiveram lá, é sensacional!  
Voltará a tempo de tomar café e fazer check out no navio!  
Após, vá visitar o Vale do Reis, o Vale das Rainhas e o templo da rainha Hatshepsut. 
Reserve uma estada em um hotel antecipadamente em Luxor, só para descansar um pouco e depois 
pegue o vôo para Sharm El Sheik à noite (tudo isso previamente reservado com sua agencia escolhida 
- Não vá sem reservas!). 
 
Karnak 

 
 
Vale dos Reis 

 
 
 

 



 

 

 

 

10º dia – Dahab 
Quando chegar em Dahab deverá estar a sua espera um transfer para levar você ao hotel em Dahab, 
já reservado desde o Cairo. Lembre-se: Os voos podem atrasar e muito no Egito. Pegar taxi é uma 
loucura, lembre-se das recomendações iniciais.  
 
11º dia – Dahab 
Como você deve ter optado em ficar em um hotel próximo ao mar, curta a manhã na água. Aproveite 
e visite as lojinhas da cidade. À tarde faça um passeio de camelo pelos vales de Dahab com direito a 
um jantar beduíno à luz de velas (Nada muito caro, seu dinheiro lá vale muito!).  
 

 
 
12º dia – Dahab 
Alugue bicicletas e rode pelas lagoas e praias de Dahab, sempre com seu guia ok! Apesar de Dahab 
ter menos problemas com turistas femininas, lembre-se que o país é mulçumano-árabe e não custa 
alugar mais uma bike para seu guia lhe acompanhar. 
 
13º dia – Dahab/Sharm el Sheikh 
Descanse um pouco e vá apreciar o mar e à tarde vá para Sharm el Sheikh. 
 
14º dia – Sharm el Sheikh/Cairo 
Pela manhã curta a praia e à tarde pegue um voo paro Cairo. 
 
Lembre-te: Tanto nas praias do Nilo quanto as do Golfo de Aqaba é bom ser discreta. Nada de biquínis 
ousados, dê preferência use maiô. E os homens, use bermudas... É mais prudente.    
 
15º ao 18º dia – Alexandria 

Localizada bem ao norte do Egito, Alexandria carrega história desde seu nome: foi fundada por 
Alexandre, o Grande, no século IV a.C. Aqui esteve uma das Sete Maravilhas do mundo antigo, o 
famoso Farol de Alexandria, e foi sede de uma das maiores bibliotecas da Antiguidade. Segunda maior 
cidade do Egito, com cerca de 4,1 milhões de habitantes ao longo de mais de 20 quilômetros de orla, 
é um destino absolutamente fora do comum. Nas suas ruas, muitos vestígios da Antiguidade, como 
castelos, museus e monumentos falam dos encontros e desencontros de civilizações que a cidade 



 

 

 

 

testemunhou. A culinária é reflexo do misto de influências ocidentais e do oriente que marcam a 
história desta cidade excepcional.  
Na minha singela opinião, Alexandria é a melhor parte do Egito. 
 
É indispensável a visita a edifícios históricos, como o museu Greco-Romano, na Rua Mathaf al Romani, 
com os cerca de 40 mil itens do acervo que datam o século III a.C. O palácio Al-Montazah, que já serviu 
como residência real, destaca-se pelos seus mais de 370 jardins e vista para uma praia com seus iates.  
 
Mas nada é tão marcante quanto o anfiteatro romano, em pleno centro da cidade, no antigo bairro de 
Kom al Dekka.  
 

 
 
E não podem faltar as mesquitas, entre elas a de Abu al-Abbas al-Mursi, a maior de Alexandria, 
construída por volta de 1775 pelos mouros argelinos, de cor clara e conservação impecável. Mas 
talvez a visita mais interessante seja a do Forte Qaitbey. Datado de 1480 d.C., foi feito com pedras 
reaproveitadas do Farol de Alexandria, uma das Sete Maravilhas da Antiguidade. 
 
Pompey's Pillar, na rua Amod el Sawary, recebeu este nome de uma grande coluna de granito 
vermelho com mais de 30 metros de altura por 9 metros de largura. Ficava no grande templo 
dedicado a Serapis e hoje está ladeado por um par de esfinges de Heliopolis.  
 

 
 



 

 

 

 

Em seu subsolo, encontram-se catacumbas. E por falar nelas, Kom el Shaqafa, na rua Tawfikeya, 
guarda algumas que estão 35 metros abaixo do nível do solo e são alcançadas por uma escada em 
formato espiral. O complexo funerário foi descoberto em 1900, acidentalmente, quando um 
funcionário que trabalhava no local caiu no buraco. Além das escoriações, ele levou os louros da 
descoberta dos tesouros. 
 
Outro local importante é o de Kom el Dikka, na rua Ismail Mehanna, que mais se parecia a uma "colina 
de cascalho" até a sua escavação nos anos 60. Após a construção de um novo edifício para proteger 
os mosaicos (e da retirada de 10 mil metros cúbicos de terra), Kom el Dikka guarda ruínas romanas, 
com colunas e um anfiteatro para 600 pessoas. Neste bairro, que pode ser acessado desde a estação 
Misr, pode-se observar outras obras da arquitetura romana do local.  
 
O Royal Jewelry Museum, na Ahmed Yehia Pasha, é onde estão relíquias do passado que pertenceram 
à família real do país, entre coleções de jóias em instrumentos de diamantes, relógios, miniaturas e 
medalhas. 
 

 
 
 

A atual Biblioteca de Alexandria foi construída em homenagem à Grande Biblioteca, uma das maiores 
da Antiguidade, fundada no século III a.C. e destruída por um incêndio que a tradição atribui a um 
erro do imperador Júlio César. Inaugurada frente ao mar em 2002, a biblioteca é hoje a maior do 
mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Nova Biblioteca de Alexandria 

 
 
Ruínas da antiga Biblioteca de Alexandria 

 
 

 

Alexandria é bem abastecida também em culinária. Os restaurantes mais conhecidos servem 
especialidades árabes. Comida mediterrânea e frutos do mar são servidos por casas em toda a cidade. 
Pode-se degustar de um saboroso shawarma (sanduíche árabe) a um kushari, o prato egípcio mais 
consumido, que é uma mistura de macarrão, arroz, lentilha, cebola torrada, molho de tomate e caldo 
de limão com alho.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
Shawarma          kushari 

 
 
No Cap D'Or, bar em que as paredes são todas decoradas com antigas campanhas de publicidade, 
peça uma cerveja e prove nishouga, um pequeno peixe servido como aperitivo.  
 

 
 
 
O El-Yunani, na Sharia Memphis, em Sidi Gaber, é uma taverna grega que tem paredes azuis cobertas 
de cartões-postais. É um point popular entre moradores e turistas, servindo boa comida e ótimos 
drinques. Existe ainda o Karma, que está na rua Bab Sidra, restaurante que, a partir das 23h, 
transforma-se em um sofisticado clube noturno. 
 
Não se volta de Alexandria sem fazer as tradicionais compras nos mercados de rua. Os principais 
ficam nas ruas Attarine e Fransa, onde o turista encontra ruelas lotadas de lojinhas que vendem 
absolutamente de tudo. O mercado de peixes funciona todos os dias e oferece um ar de pitoresco 
único, mas exige chegar bem cedo. Se quiser comprar roupas e lençóis egípcios, vá até Mahattat el-
Raml. Para hospedar-se, uma dica: O hotel Cecil, que fica na Midan Saad Zaghloul, na Midan Ramla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

Attarine 

 
 
 

Não deixe de visitar o Porto de Alexandria, grande marco na história colonial da África, Europa e 
Oriente Médio.  
 
Em Alexandria também tem praia, mas não aconselho ir para se banhar não. É sempre muito cheio e 
caótica. 
 

 
 
19º dia - Volta para o Cairo 

Retorne para o Cairo e passe sua última noite antes de voltar ao Brasil. 
 
20º dia – Retorno para o Brasil 

Cuidado com o excesso de bagagem, pois você deve ter “lotado” as malas. 
 
 



 

 

 

 

 

 

DICAS UTÉISDICAS UTÉISDICAS UTÉISDICAS UTÉIS    
 
Viajar é uma atividade que também necessita de disposição física por isso, antes de começar a sua 
viagem, certifique-se que suas questões de saúde estejam sob controle.  
 
• Confira seu passaporte (válido por pelo menos seis meses, a contar da data de saída do seu país) e 
outros documentos. É uma boa dica, levar com você a fotocópia de seu passaporte com as primeiras 
folhas de identificação, em caso de eventual perda ou extravio, isso facilita bastante as burocracias 
do processo.  
 
Alguns países solicitam a carteira de vacinação da febre amarela com certificado internacional da 
vigilância sanitária do seu país de origem; 
 
• Antes de viajar, organize o pagamento de suas contas, pagando-as previamente, ou agendando 
pagamentos programados na sua agência bancária ou mesmo deixando alguém de sua confiança para 
resolver esses aspectos por você – isso evita inconvenientes de taxas, multas e ou cobranças na sua 
chegada; 
 
• Organize a segurança de sua casa ou de seu apartamento, durante o período em que você estiver 
fora; 
 
• Leve num bloquinho ou agenda, anotados (sem depender da agenda do seu celular) os números de 
telefones úteis. Quanto ao uso do seu celular, lembre-se que o sistema de ligação a cobrar não 
funciona em alguns países; por favor, verifique junto a sua companhia telefônica se isso se aplica ao 
país de destino de sua viagem, bem como orientações sobre tarifas e custos do sistema de roamming, 
para ligações originadas e recebidas no seu aparelho celular; 
 
• Compre dólares americanos, euros ou moeda específica para usar no país que você está visitando, 
conforme seu local de destino. Quando não é possível adquirir a moeda local previamente no seu país 
de origem, dólares americanos e euros são moedas bem aceitas em todo o mundo e facilmente 
trocadas em casas de câmbio pela moeda local. Certifique-se que as cédulas que você traz, são novas 
e sem falhas para evitar qualquer inconveniente; 
 
• Verifique previamente acerca do clima e temperatura do país de destino, para a época em que você 
está viajando. Dependendo da estação, pode ajudar muito trazer chapéu ou boné, óculos de sol, 
protetor solar, roupas leves e de algodão para os destinos de temperatura alta, ou luvas, casacos, 
mantas, agasalhos e meias de lã para os destinos de temperaturas baixas. Se você viaja a um destino 
com hábitos culturais e de vestuário diferenciados é conveniente buscar orientações a respeito para 
que seu vestuário não entre muito em choque com os valores locais, evitando excessos que podem 
criar situações de exposição para você; 
 
• Ė recomendável não viajar em sapatos muito novos ou apertados, que não dão conforto ou 
segurança em uma viagem. Escolha sapatos confortáveis. Você também pode solicitar a sua agência 
de viagem ou ao organizador (a) desta, dicas específicas sobre os lugares de destino da sua viagem e 
a natureza dos sítios para escolher os sapatos adequados. Via de regra, um tênis sempre é bem-vindo. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Sobre a sua Bagagem:  
 
• Dinheiro, cartões de crédito, cheques e artigos eletrônicos de uso pessoal devem ser levados como 
bagagem de mão; 
 
• Sempre leve na sua bagagem de mão o que seja essencial para você, incluindo uma muda de roupa 
(respeitando as orientações gerais de regras quanto ao que não é permitido ser transportado em 
bagagem de mão) o que será importante para aliviar o stress eventual, no caso de atraso ou mesmo 
perda de uma bagagem despachada; 
 
• Objetos de higiene ou uso pessoal, tipo pasta de dentes, batom, pequenos frascos (menos de 100ml 
com perfumes) estar em nécessaire de plástico transparente; 
 
• Para evitar contratempos causados por malas semelhantes, identifique a sua. Leve malas com 
rodinhas e com facilidades de serem puxadas. 
 
Objetos que necessitam de autorização especial para serem embarcados: 
É fundamental respeitar as regras de segurança aplicadas pelas companhias aéreas. 
Alguns objetos não são permitidos simplesmente serem despachados, estando sujeitos à 
regulamentação de Artigos perigosos da Internacional Air Transport Association (IATA) e devem 
obter licença especial para serem transportados. Estes são: 
- Explosivos, munições e fogos de artifícios; 
- Gases comprimidos; 
- Produtos venenosos e corrosives; 
- Produtos químicos e farmacêuticos; 
- Líquidos e sólidos inflamáveis; 
- Equipamento de laboratóro, de perfuração, elétricos e dentários; 
- Materiais magnéticos, oxidantes, radioativos e polimerizáveis; 
- Butano; 
- Amostras para testes. 
 
 
Objetos proibidos de serem portados em bagagem de mão: 
- Tesouras, facas, alicates, canivetes, garfos, estiletes, navalhas ou qualquer objeto perfurante ou 
cortante, inclusive corta-unhas. 
- Fósforos ou isqueiros. 
- Líquidos e sólidos inflamáveis. 
- Sprays de todos os tipos. 
- Esmaltes para unhas. 
- Acetona ou removedor de esmalte 
- Frascos de qualquer tipo contendo mais de que 100 ml de qualquer líquido ou substância cremosa. 
 
• Por favor revise a lista dos objetos proibidos com a sua companha aérea! 
 
Medidas a serem tomadas, caso sua bagagem não chegue no mesmo voo: 
 
• Localizar a companhia aérea na sua chegada e notificar a falta de sua bagagem 
• Preencher um formulário específico fornecido pela companhia área responsável, com os dados do 
passageiro e as características da bagagem;  
 
Em caso de perda, pela Convenção de Varsóvia, o reembolso dado pela empresa aérea é 20 US$ por 
cada quilo despachado; 



 

 

 

 

 
• Para as bagagens danificadas: Em geral, as empresas aéreas não se responsabilizam pelos danos de 
pequeno porte na bagagem (como cortes pequenos, arranhões, sujeiras, falta de rodinhas, ganchos, 
etc. No entanto, em casos de danos maiores, o passageiro deve avisar a empresa aérea no momento 
de pegar as bagagens e ao descobrir o dano. Neste caso o reembolso depende do porte do dano, que 
pode ser a partir de simples consertos até o pagamento de certo dinheiro (não muito comum), 
depende da política da companhia aérea. 
 
• Peso da Bagagem Despachada: Na maior parte das empresas, os limites de peso são 20kg para a 
classe econômica, algumas empresas toleram e podem admitir até 32 kg, depende do destino. Para a 
classe business, ou primeira classe, existe mais privilégios e flexibilidades para aceitar limites 
excedentes. Cada empresa aérea tem o seu sistema de bagagem (por favor revise estes detalhes com 
a sua agência; companhia aérea emissora da passagem). Observe que para alguns vôos internacionais 
são admitidos, conforme a companhia até dois volumes de 32 kg, no entanto, atente para o fato de 
que se você for realizar voos internos, em trechos domésticos na maioria das vezes, o peso permitido 
são 20 Kg. Veja isso com a agência de viagem, ou mesmo o (a) organizador (a) da sua viagem; 
 
Passageiros com Cuidados Especiais: Para as pessoas que necessitam de cuidados especais 
Na hora de fazer a reserva explique ao agente de viagem da empresa emissora do bilhete aéreo, 
acerca destes cuidados especiais. As pessoas que requerem cuidados especiais, tem a prioridade de 
Check–in e recebem acompanhamento por um funcionário do embarque até o avião. 
 
Situações Especiais a Bordo:  
Bebidas a Bordo 
 
• Uma das mais fortes razões para o mal estar em voos, sobretudo sob a ação da altitude e o ar 
rarefeito, tem relação com o excesso de ingestão de bebidas alcoólicas, que podem provocar 
resultados ruins sobre a motilidade intestinal, às vezes tonturas, náuseas, diarreias e até vômitos, 
apesar desse aspecto variar de pessoa para pessoa. Lembre-se que a altitude, associada aos 
elementos de pressão e o ar rarefeito acrescentam o efeito do álcool duas vezes e meia do que o usual; 
 
• Bebidas gaseificadas, se consumidas em grandes quantidades, podem causar sensação de plenitude, 
desconforto abdominal, e às vezes vômitos; 
 
• Para evitar desidratação - É recomendável beber quantidades adequadas de bebidas não alcoólicas, 
especialmente, sucos e água. Ingeri-las de forma frequente e em pouco volume, caso haja a presença 
de vômitos; 
 
Eletricidade 
A corrente eléctrica no Egito é 220 v/ 50 hz. O tipo da tomada é de duas tomadas redondas. É muito 
importante levar com você um adaptador ou pode pedir do hotel ou comprar de uma das lojas, porém 
é recomendável levar para não perder tempo. 
 
Água 
A água do Nilo é potável, pois é muito bem tratada, e uma grande parte do povo bebe da água da 
torneira filtrada. É, de fato, a água potável usada nos consumos, banhos e na cozinha sem riscos nem 
problemas higiénicos. Embora seja muito bem tratada, é recomendável sempre beber água mineral. 
No mercado egípcio há diversas marcas de água mineral ou natural com gás ou sem gás.  
 
Nos cruzeiros no Nilo é proibido completamente beber água das torneiras. 

 
 
 



 

 

 

 

Cambiar dinheiro: 
Em todas as fronteiras e na grande maioria dos hotéis há bancos para cambiar dinheiro e comprar 
moeda egípcio. Não é aceitável cambiar o real brasileiro, portanto o turista brasileiro só pode cambiar 
Euro ou o Dólar americano. 
 
Regras para tirar fotografias no Egito  

Tirar fotografias nos lugares públicos é fácil e possível em quase todos os locais exceto em zonas 
policiais e militares; aeroportos, portos, pontes, quartéis, acampamentos militares e na maioria dos 
museus. Respeite! 
 

  
 Local  e  Monumento 

    
   Estado 

   
 Valor  

Regras e insntruções 

Área das pirâmides  Admissível      Grátis Regra aplicada em qualquer 
sítio. 

Máquina e Vídeo. 
O Interior das pirâmides  Proíbido   É  proíbido tirar fotos. Ou 

filmar 
dentro de qualquer 

pirâmide. 
Área de Saqqara Admissível     Grátis  
Túmulos de Saqqara Admissível     Grátis Sem flash. Aplicado 

em  todos os túmulos da 
região. 

Pátio de Ménfis Admissível     Grátis Máquina de filmar e Vídeo 
Templo do Karnak Admissível     Grátis ( M & V)  
Templo de Luxor Admissível     Grátis ( M & V)  
Templo de Hatshepsut Admissível     Grátis ( M & V)  
Zona do Vale dos Reis Admissível     Grátis Area só e não o interior dos 

túmulos ( M & V) 

Túmulos do Vale dos Reis Proíbido   Aplicado também nos 
túmulos do Vale das 

Rainhas e dos Nobres. 
Colossos de Memnon Admissível     Grátis ( M & V)  

Templo de Ramsés III  Admissível     Grátis ( M& V)  
Templo de Edfu Admissível     Grátis ( M & V)  
Templo de Kom Ombo Admissível     Grátis  ( M & V)  
Templo de Isis ( Filãe ) Admissível     Grátis ( M & V)  
O Obelisco Inacabado Admissível     Grátis ( M & V)  
A Grande Barragem Admissível* 

    ( Vídeo 
só)   

    Grátis Apenas admissível para 
máquinasd e fotografias. 

Vídeo é proíbido. 

Templos de Abu Simbel Admissível* 
   ( video só) 

    Grátis Apenas admissível para 
Vídeo. 

Tirara fotografais é 
proíbido. 

Cidadela de Saladino Admissível     Grátis  
Mesquita de Mohamad Ali Admissível     Grátis ( M & V)  

Mesquita do Sultão Hassan Admissível     Grátis ( M & V)  

Mesquita de Al- Rifai Admissível   ( M & V)  



 

 

 

 

A Igreja Suspensa Proíbido    
Igreja de São Sérgio Proíbido    
Igreja de Santa Barbara Proíbido    
Sinagoga de Ben Ezra Proíbido    
Fortaleza de Quitbai Admissível     Grátis ( M & V)  
Biblioteca de Alexandria Admissível     Grátis ( M & V)  
Museu 
Arqueológico daBiblioteca 
de Alexandria 

Admissível 20   LE  (M) 
100 LE  (V) 

O visitante paga por um 
extra 

bilhete caso queira tirar 
fotografias ou filmar com 

vídeo. 
As Catacumbas Proíbido    
O Anfiteatro Romano Admissível     Grátis  
O Museu Egípcio do Cairo Proíbido    

O Museu Greco-Romano   Proíbido    

O Museu de Luxor Proíbido    
O Museu de Assuão Proíbido    

 
 

Distâncias entre o Cairo e outras cidades 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Importante: 
•          Fuso: +5h à +6h; 
•          Moeda: libra Egípcia; 
•          Idioma: Árabe ou Francês; 
•          Pode ser visitado o ano inteiro; 
•          No verão a temperatura cai um pouco à noite; 

Do Cairo a De Automóvel De Trem 

Alexandria 
Marsa Matrouh 
El Minia 
Ábidus 
Luxor 
Assuan 
Abu Simbel 
Suez 
Ein Sukhna 
Hurgada 
Ras Mohamed 
Sharm El Sheikh 
Santa Catarina 
Dahab 
Nueba 
Taba 
Marsa Alam 

224 km 
400 km 
241 km 
630 km        
750 km 
960 km 
1240 km 
110 km 
130 km 
480 km 
500 km 
530 km 
477 km 
600 km 
717 km 
789 km 
760 km 

 326 km 
  
 270 km 
650 km 
740 km 
945 km 
  
150 km 
---- 
---- 
---- 
---- 
---- 
---- 
---- 
---- 
---- 
---- 



 

 

 

 

•          Sempre levar casaco, principalmente por causa do navio; 
•          Bom para comprar lembranças, pois é muito barato; 
•          Não usar o táxi; 
•          Levar dólar ou euro e o câmbio podem ser feitos ou nos hotéis ou no navio; 
•          LEVAR REMÉDIOS DAQUI DO BRASIL, porque é muito difícil comprar lá; 
•          Cuidado com as visitas às Pirâmides, pois não é recomendável para cardíacos; 
•          Nos sarcófagos somente ficam grandes personalidades e virgens (os eunucos eram 

enterrados vivos juntos com as virgens); 
•          As maldições das Múmias eram somente bactérias adquiridas através da respiração; 
•          Refeições entre E20,00 e E 30,00 por pessoa nos hotéis, o guia indica como comer mais 

barato; 
CAIRO: 

•          Onde ficam as 3 pirâmides (Keodes, Kephren, Miquerinos), estão entre as 7 maravilhas 
do mundo. 
 
ASWAN: 

•          É onde vivem os primeiros povos do Egito, que foram expulsos pelos árabes. 
•          Tem monumentos grandiosos que não estão em ruínas, intactos, que contam uma 

história de + de 5.000 anos; 
•          Povo misturado, usando desde roupas ocidentais até galadés (burcas), desde colorido a 

tudo preto; 
•          Distância para Cairo = 2:30h de avião. 

 
LUXOR: 

•          Vale dos Reis e Rainhas. 
 
 
 

Acesse: www.malaparadois.com - Dicas de Viagens & Lifestyle em um único site! 
Novas dicas, histórias e fotos de viagens: 

 
Twitter: https://twitter.com/@Malaparadois 

Fanpage: https://www.facebook.com/malaparadois 
Grupo: https://www.facebook.com/groups/malaparadois 

e-mail: malaparadois@gmail.com 
Pinterst: http://www.pinterest.com/edimarques/ 
Instagran: http://instagram.com/malaparadois 

 


