
 

 
 

VIAGEM AO EGITO 

DE 24 DE OUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

O QUE ESTÁ INCLUSO: 

• Passagem aérea internacional em classe econômica de São Paulo e conexão em Dubai; 

• 05 noites de hospedagem em hotel 5* no Cairo; 

• 03 noites de Cruzeiro pelo Rio Nilo com pensão completa; 

• 01 noite de hospedagem em Luxor em hotel 5*; 

• Voos internos Cairo x Aswan x Luxor x Cairo; 

• Traslados de chegada e saída no Cairo; 

• Traslados de chegada em Aswan e saída em Luxor (aeroporto x cruzeiro x aeroporto); 

• Viagem em serviço privativo de Luxor a Denderah 

• Passeios em serviços PRIVATIVOS (exclusivos para o grupo): Pirâmides e Esfinge, 

Museu Egípcio, Khan el Khalili, Sakara, Serapeum, Templos de Luxor e Karnac, Vale dos 

Reis, Templo de Hatshepsut, Colossos de Mennon, Templo de Edfu, Templo de Kom 

Ombo, Templo de Ísis, passeio de barco pelo Rio Nilo à Ilha Elefantina e Villa Nubia p/ 

andar de camelos, Visita à Barragem de Aswan; 

• Jantar no Cruzeiro do Nilo no Cairo com Show de Dança do Ventre e Dervixe; 

• Acompanhamento no Egito de guia Egiptóloga que fala português; 

• Acompanhamento desde o Brasil com a facilitadora; 

• Vivência Itinerante de Autoconhecimento, Fortalecimento Espiritual e Cura Interior - 

“O CAMINHO DA SERPENTE”; 

• Curso “As Chaves da Cura Egípcia”; 

• Seguro Viagem. 

O QUE NÃO ESTÁ INCLUSO: 

• Tickets de entrada; 

• Almoços e jantares (exceto nos dias do cruzeiro); 

• Passeios opcionais; 

• Gorjetas; 

 

 



 

 
 

O ROTEIRO: 

DIA 24/10 (quarta-feira) – SÃO PAULO/ DUBAI - Comparecimento ao Aeroporto Internacional de 
Guarulhos para embarque as 07:45 com destino Cairo e conexão em Adis Abeba. Chegada ao Cairo às 10:05 
do dia 25/10. Recepção no aeroporto pela equipe da MAYA EGYPT TOURS.  Traslado ao hotel, check in e 
descanso. 
DIA 25/10 – CAIRO – Check-in no hotel. 
Em horário determinado saída para visitar a fábrica de papiros, almoço (não incluso),  o Museu Egípcio e 
fábrica de essências. Retorno ao hotel. Em horário combinado, saída para o Jantar de Boas Vindas ao Egito 
em Cruzeiro com Show de Dança do Ventre (incluso). Pernoite no hotel. 

*OPCIONAL 1: CIDADELA DE SALADINO – USD 50,00 
DIA 26/10 – CAIRO/ASWAN – Traslado para o aeroporto do Cairo para vôo destino a Aswan.  Chegada 
e traslado para o cruzeiro e check-in. Saída de barco pelo rio Nilo para conhecer a Vila Núbia e andar de 
camelo. Retorno ao cruzeiro e almoço. À tarde, visita à Grande Represa e em seguida a Ilha de Philae onde 
se encontra o Templo de Isis. Retorno ao cruzeiro, jantar e pernoite a bordo. 

DIA 27/10 – ASWAN/NAVEGAÇÃO/KOM OMBO – Manhã livre. Almoço a bordo e inicio da 
navegação com destino a Kom Ombo. À tarde, visita ao templo de Kom Ombo. Retorno ao cruzeiro. 
Jantar e festa Egípcia a bordo. 
*OPCIONAL 2: VIAGEM A ABU SIMBEL: O TEMPLO DE RAMSÉS II E NEFERTARI – USD 100,00. 
DIA 28/10 – KOM OMBO/EDFU/LUXOR- Café da manhã e saída em charretes para visitar o templo de 
Hórus em Edfu, um dos mais belos e preservados templos do Egito. Retorno ao cruzeiro e almoço. 
Navegação passando pela Eclusa de Esna. Jantar e pernoite a bordo em Luxor.  

DIA 29/10 – LUXOR - Café da manhã e passeio para conhecer o Vale dos Reis, o Templo Funerário de 

Hatshepsut e Colossos de Mennon. Almoço e Check out do navio. Saída para conhecer o Templo de 
Karnac e Luxor. Hospedagem em hotel. 
*OPCIONAL 3: PASSEIO DE BALÃO – SAÍDA CEDO - USD 130,00. 
DIA 30/10 – LUXOR / CAIRO – Café e manhã livre. Check out do hotel. Viagem a Denderah (30 km) para 
visitar o Templo da deusa Hathor (lunch box).  Retorno a Luxor e embarque para o Cairo. Chegada e parada 
no Khan El Khalili. Hospedagem e descanso.  

DIA 31/10 - CAIRO – Café e saída para visitar Sakara e Serapeum. Almoço (não incluso). Visitaremos 
as Pirâmides, o Templo do Vale e a Esfinge. Entrega de certificados e retorno ao hotel. 
* OPCIONAL 4: MENFIS E DASHOUR – USD 50,00 

DIA 01/11 – CAIRO – Café da manhã e Dia livre.  

*OPCIONAL 6: ALEXANDRIA, visitando a Biblioteca de Alexandria, Pilar de Pompeu, Anfiteatro grego-
romano,  Ruinas da cidade antiga, forte Qatbay onde ficava o famoso Farol. Com almoço incluso, tour pela 
cidade as margens do mar mediterrâneo e pernoite em hotel 5*- USD 250,00 
DIA 02/11 – Dia livre. À noite, em horário programado, check out e traslado ao AEROPORTO para 
embarque a São Paulo. 
*OPCIONAL 7: DUBAI, 1 noite de hospedagem em Dubai com traslado – USD330,00 
DIA 03/11 - Dia livre em Dubai para quem contratar o opcional. À noite, em horário programado, 
check out e traslado ao AEROPORTO para embarque a São Paulo. 
DIA 04/11 - CHEGADA AO AEROPORTO DE GUARULHOS, SÃO PAULO ÀS 17:15. 
 



 

 
 

D O C U M E N T A Ç Ã O   N E C E S S Á R I A : 

Passaporte válido por no mínimo 06 meses / Certificado Internacional de Vacina Contra a Febre 
Amarela / Visto para Egito: pode ser adquirido na entrada ao país, valor USD 30,00 por pessoa / 
Menores de idade: Nos voos internacionais é exigida a autorização judicial. 

 

VALORES E CONDIÇÕES: 

PARTE AÉREA: VALOR POR ADULTO USD 1.455,00  

Em até 9x sem juros. O aéreo poderá ser adquirido até o mês de agosto. 

 

PREÇO PARTE TERRESTRE: USD 1499,00 

Parcelamento via depósito bancário mensal em reais (os valores das parcelas são de 

responsabilidade do viajante e a quitação até a data do embarque). 

*Consulte valores para cartão de crédito.  

INFORMAÇÕES: (47) 996452897 (whatsapp) COM GLÁUCIA SCHATZMANN  

RESERVAS: (11) 50878554 / (11) 994698712 COM BEATRIZ - PERVOY TURISMO 

                                

CURSOS INCLUSOS E FACULTATIVOS: 

    

• Com Apostila e Certificado Impresso. 

• Opção de Certificado em Papiro Egípcio. 

• Aula teórica e Prática 

• Vídeo explicativo antes da viagem. 

• Iniciações nos Templos. 

 

 O CAMINHO DA SERPENTE NO EGITO 

AUTOCONHECIMENTO, CURA E FORTALECIMENTO PESSOAL. 



 

 
 

 

 

                

               No antigo Egito toda construção sagrada obedecia a Ordem cósmica. Os sacerdotes eram 

sábios engenheiros, arquitetos e dominavam a astronomia e a radiônica. A localização e cada 

detalhe era meticulosamente estudado. Eles eram guiados pelos Deuses na edificação de seus 

santuários para que cada Templo funcionasse como um portal, atraindo e ancorando 

determinadas energias conforme os trabalhos que seriam desenvolvidos nesses locais. 

              Após milhares de anos, muitas de suas colunas e paredes estão em ruínas, mas a geometria 

sagrada usada pelos antigos construtores ainda hoje propicia que cada monumento seja um 

receptáculo de forças transformadoras, curativas e iluminadoras.  Além disso, os próprios egípcios 

afirmavam que tudo que existe nesse plano material possui a sua réplica viva em outra dimensão. 

Por isso, aqueles que em uma vida passada tiveram contato com esses templos, ao retornarem a 

esses lugares se sentem tocados profundamente. A conexão com esses portais é reestabelecida 

nos níveis internos e sua força espiritual produz mudança de vibração, cura e expansão da 

consciência.  Por isso, visitar o Egito é uma experiência transformadora. 

            O Caminho da Serpente é uma vivência que desenvolvo 

há 17 anos presencialmente sob a tutela de Saint Germain e da 

deusa Isis. Nela o participante busca a cura em todos os níveis 

para chegar a um objetivo. Esse objetivo é pessoal, podendo ser 

de ordem material, emocional ou sobre a própria 

espiritualidade. Todos nós somos buscadores no caminho da 

felicidade. Porém, padrões negativos e kármicos repelem os 

acontecimentos e impedem nossa evolução. No Caminho da 

Serpente trabalhamos os sete chakras. Limpando, curando, harmonizando cada um e 

relacionando-os ao objetivo escolhido, como etapas do caminho para chegar a sua plena 

realização. Iniciamos pelo primeiro chakra, subindo a coluna vertebral até o coronário, seguindo a 

mesma rota da iluminação do Ser. 

            O Caminho da Serpente no Egito relaciona os chakras com os templos antigos e o rio Nilo 

com a coluna vertebral. Essa correspondência se dá tanto pela vibração de cada templo quanto 

pela sua localização geográfica. Portanto cada chakra (portal energético) é trabalhado em um 

templo (portal interdimensional), através de meditação, dinâmicas de grupo, autoconhecimento 

com o tarot e aromaterapia egípcia.   



 

 
 

OS PORTAIS DOS CHAKRAS E SUA RELAÇÃO COM                                                            

OS TEMPLOS DO ANTIGO EGITO 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguindo o fluxo do rio Nilo, eis a relação 

dos templos com os chakras:  

 

7º CHAKRA: GRANDE PIRÂMIDE    

CHAKRA OCULTO: ESFINGE 

 

6º CHAKRA: SAKARA   

CHAKRA OCULTO: SERAPEUM 

 

5º CHAKRA: TEMPLO DE HATHOR    

CHAKRA OCULTO: OSIRION 

 

4º CHAKRA: TEMPLO DE KARNAC (Amon-Rá) 

CHAKRA OCULTO: TEMPLO DE LUXOR  

 

3º CHAKRA: TEMPLO DE HÓRUS 

 

2º CHAKRA: TEMPLO DE SOBEK E HÓRUS 

 

1º CHAKRA: TEMPLO DE ÍSIS  
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Visitar o Egito é reencontrar uma parte de si mesmo! 

 

FACILITADORA: 

   

GLÁUCIA SCHATZMANN - Mestra de Reiki Egípcio, Taróloga, Profa. de Terapia de Vidas Passadas 

e autora de “O Faraó e a Pluma de Maat” ed. Giostri, SP. Idealizadora e sintonizadora do CAMINHO 

DA SERPENTE e CHAVES DA CURA EGÍPCIA. Será sua 10ª viagem ao Egito, onde ministra seus cursos 

e iniciações. 

                                

GUIAS NO EGITO: 

IMAN ELLESSY - Iman Ellessy possui a agência no Cairo e é responsável 

pela parte terrestre da viagem. Ela juntamente com seu filho MOHAMED 

nos acompanharão em toda estada no Egito. Ambos são egiptólogos, 

sendo Iman doutora em egiptologia. Falam o português fluente. 

 

 

INFORMAÇÕES: (47) 996452897 (whatsapp) COM GLÁUCIA SCHATZMANN 

RESERVAS: (11) 50878554 / (11) 994698712 COM BEATRIZ - PERVOY TURISMO 

 

 


