Visita a Luxor e seus templos

Itinerário

202201170001

Encontro no porto com o nosso guia de língua espanhola com o cartaz Shore2Shore.
Partiremos do porto de Safaga em direção a Luxor num veículo de luxo com ar condicionado, a
nossa viagem demorará aproximadamente 3 horas.
Luxor, construída sobre as ruínas da cidade de Tebas, foi a capital do Novo Império do Antigo Egipto
e do Alto Egipto, está situada na margem oriental do rio Nilo, é a cidade dos grandes templos do
antigo Egipto (Luxor e Karnak), e da famosa necrópole onde os faraós e nobres foram enterrados,
chamada Vale dos Reis e Vale das Rainhas.
A nossa primeira paragem será no Templo de Karnak, o mais antigo centro religioso conhecido do
mundo e Património Mundial; o seu antigo nome Ipet-isut significa "o mais santo dos lugares".
Karnak é um enorme museu ao ar livre que exibe importantes restos da cultura do Antigo Egipto e é
o terceiro local mais visitado no Egipto depois das pirâmides de Gizé. É um Património Mundial da
UNESCO juntamente com outros restos mortais da antiga Tebas. O templo principal era dedicado à
adoração do deus Amón, mas como em outros templos egípcios, outras divindades também eram
adoradas. Teremos tempo livre para almoço (no caso de grupos privados, o almoço pode ser
organizado).
Seguiremos então até à margem ocidental do rio Nilo para visitar as duas estátuas de Amenhotep III,
os chamados Colossi de Memnon, duas gigantescas estátuas de pedra do faraó esculpidas em blocos
de quartzito, especialmente trazidas de Giza com uma altura total de dezoito metros.
De lá prosseguiremos para o Vale dos Reis, popularmente conhecido pelos egípcios como
Ta-sekhet-ma'no "Grande Campo", onde se encontram os magníficos túmulos dos reis da 18ª, 19ª e
20ª Dinastias, bem como rainhas como Hatshepsut, príncipes, e nobres. Esculpido nas profundezas
da rocha do deserto, ricamente decorado e cheio de tesouros para a vida após a morte dos faraós.
Visitaremos três tumbas de acordo com o horário de abertura:
Entre os Ramses l, lV, lV, Vll, lX, Seti ll, Tawsert / Sethnakhte, Thutmosis lll, lV, Saptah, Horemoheb,
Menttuherkhopshef.
A nossa próxima paragem será no Museu do Papiro, um dos lugares mais interessantes em todo o
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Egipto na indústria e cultura do papiro. Todas as pinturas são feitas à mão quer por pintura ou
desenho; também se podem ver e apreciar imagens de deuses e muitas outras figuras.
Terminaremos o nosso passeio com uma visita ao templo funerário de Hatshepsut, conhecido como
"o sublime do sublime", localizado no complexo Deir el Bahari, na margem ocidental do rio Nilo e
próximo do Vale dos Reis. Este templo funerário foi construído em honra de Amon-Ra, o Deus Sol, e
está localizado junto ao templo funerário de Mentuhotep II. É considerado "um dos incomparáveis
monumentos do Antigo Egipto" e é dedicado à Rainha Hatshepsut, a segunda Faraó feminina
historicamente confirmada; um templo que se ergue da planície desértica numa série de terraços
escalonados que atingem trinta metros de altura.
Regressaremos então ao porto de Safaga para as despedidas.

Detalhes
INFORMAÇÕES GERAIS
PREÇO POR PESSOA: DESDE 45,00 EUROS.
DURAÇÃO: AUTOCARRO E GUIA DISPONÍVEL POR ATÉ 12 HORAS.

SUPLEMENTOS: obrigatórios a serem pagos juntamente com a reserva
PACOTE DE 3 ENTRADAS:
Templo de Karnak, Templo de Hatshepsut e Vale dos Reis
Adultos: 35,00 euros por pessoa
Crianças dos 6 aos 12 anos de idade: 17,50 euros por pessoa
Crianças menores de 6 anos: GRATUITO

OBSERVAÇÕES

202201170001

Nível Fácil/Panorâmico/Cultural
É aconselhável usar calçado confortável.
Esta excursão não é recomendada para pessoas com mobilidade reduzida, pessoas que requerem o uso
de cadeiras de rodas ou pessoas que viajam com carrinhos de bebé, devido ao desnível do terreno.
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