
  

   

 

JORNADA ESPÍRITUAL 333  
EGITO COM DEVA GEETA E LETÍCIA BHAKTI E JORENE FERRO 

22/02 a 05/03/2019 
 
 
O propósito desta viagem é nos conectarmos com a energia da Grande Mãe, conhecer os 
principais templos, a história do Egito, resgatar na sua essência seus conhecimentos nato, 
absorver partículas de conhecimento que foram distribuídas por esta terra por grandes 
deuses, compreender a ligação desta era com a sua história de vida. Vamos desde o início 
da viagem te preparar para que você absorva o máximo possível de tudo o que está pronto 
para você receber.  
Deva Geeta, Jorene Ferro e Letícia Bhakti irão conduzir meditações para te preparar e 
elevar seu desenvolvimento espiritual diante de toda energia disponível nesta potente 
terra. 
Se sente o chamado para conhecer o Egito esta é uma grande oportunidade, especialmente 
porque dia 03.03.2019(3) temos o portal 333 e estaremos no final da viagem meditando 
dentro de uma das pirâmides. Vá desde agora se imaginando lá, coloca como um propósito 



na tua vida viver esta experiência e o Universo há de prover tudo o que for necessário, 
confie no fluxo, pois se é teu momento de elevar teu espírito assim será. Estaremos junt@s! 
Número 3 é a essência da Trindade – corpo, mente e espírito, e é a tríplice natureza da 
Divindade. Número 3 simboliza o princípio de “crescimento” e significa que há uma síntese 
presente (união de diferentes elementos) – Imaginação e um transbordar de energia estão 
em ação. Número 3 representa o princípio da expansão, aumento, crescimento e 
abundância nos níveis físico, emocional, mental, financeiros e espirituais. Número 3 
também ressoa com os Mestres Ascensionados (grandes mestres espirituais que já 
caminharam sobre a Terra, bem como divindades para outras religiões).  
 

Principais visitas: 

 
Cairo: Pirâmides em Giza, Sakkara e Dahshur, Museu do Egito, antigas igrejas e bazar para 

compras 

Aswan: Templo de Ísis (Philae), visita a loja de óleos essenciais   

Kom Ombo: Templo de Sobek e Museu dos crocodilos 

Edfu: Templo de Hórus  

Luxor: Templo Queen Hatshepsut, Vale dos Reis, Templo de Karnak e Luxor, Templo de Sekmet 

Sohag: Templos de Dandara  

Dendera: Templo de Hathor 

Abydos: Templo de Osíris 

Hurghada: Dias de descanso em resort próximo ao Mar Vermelho 
 
 

Programação detalhada: 
 
22/02 Saída do Brasil – São Paulo - GRU 
Nos encontraremos próximo a 00h30 no aeroporto de GRU para partirmos para Cairo 
 

23/02 Dia 1: Chegada em Cairo 
Ao chegarmos em Cairo seremos recebidos por um representante da agência local para 
emissão do visto e passagem pela imigração. Seguiremos para o hotel. Possibilidade de 
passeio à tarde, vai depender da disposição do grupo, pois o descanso será necessário. 
Pernoite no Cairo. 
 
24/02 Dia 2: Cairo para Aswan (voo) - Cruzeiro pelo Rio Nilo 

Café da manhã no hotel e check out. Voo para a cidade de Aswan, seremos recebidos por 
um guia para explorar os impressionantes templos do antigo Egito. 
Visitaremos o Templo de Ísis (Philae) onde teremos uma meditação guiada pela terapeuta 
Jorene Ferro. Visita a um dos maiores lagos do mundo em Aswan construído em 1970 DC. 
Após visita ao templo seguiremos para o Cruzeiro pelo Rio Nilo para ficar 3 noites, com 
alimentação inclusa (exceto bebidas). 
Opcional: visita a Vila Nubia. Pernoite no Cruzeiro. 
 
25/02 Dia 3: Cruzeiro pelo Rio Nilo - Edfu  

A primeira parada é para Visitar o templo de Kom Ombo - Deus Sobek (o Deus Crocodilo) 
visita ao Museu dos Crocodilos para ver as múmias dos crocodilos que foram encontrados 



no templo. Depois disso, de volta ao cruzeiro para navegar em direção à cidade de Edfu, 
visite o Templo de Horus (Falcão), o templo mais bem preservado do Egito. 
Opcional: Passeio por Abu Simbel pelo custo adicional de U$ 95 por pessoa. 
 
26/02 Dia 4: Cruzeiro pelo Rio Nilo - Luxor 

Café da manhã no Cruzeiro. Dia de visita ao Vale dos Reis, na Cisjordânia de Luxor o local 
do enterro dos antigos faraós, visitaremos os túmulos coloridos dos grandes faraós e o 
templo da rainha Hatshepsut e Memnon. Depois disso, de volta ao cruzeiro almoçaremos 
e seguiremos viagem até o templo de Karnak, o maior templo do mundo que se dedica ao 
Deus Amon, e fechamos o dia com a visita ao templo de Luxor. Havendo aprovação da 
segurança local poderemos visitar a exclusiva estátua de Sekmet, o acesso é restrito, 
poucas pessoas são liberadas e só teremos certeza no momento se poderemos entrar na 
parte restrita do templo, de qualquer maneira neste encontro faremos uma intensa 
meditação para Sekmet que será conduzida por Letícia Bhakti que tem tanta afinidade com 
esta deusa. 
Jantar e pernoite no Cruzeiro.  
 
27/02 Dia 5: Cruzeiro pelo Rio Nilo – Dendera, Abydos e Luxor 
Teremos a opção de iniciar o dia com um passeio de balão (recomendado: é seguro e 
lindo), mas como algumas pessoas poderão não querer ir, será opcional. Quem não for 
participar terá o café da manhã no Cruzeiro. Na sequência todos juntos vamos visitar os 
templos icônicos no Egito, fazer uma visita privada ao templo de Hathor em Dendera e 
em Abydos o templo de Osíris, estes dois templos considerados os melhores 
Templos coloridos no Egito e muito rico em história e espiritualidade. 
Após sua visita aos templos de Dendera e Abydos, retorno para Luxor. Check in em Hotel, 
pernoite em Luxor. 
Opcional: Passeio de balão de ar quente ao nascer do sol U$ 110 USD por pessoa. 
 

28/02 Dia 6: Hurghada 
Café da manhã no hotel e logo seguiremos para para Hurghada, 3 horas de estrada para 
chegarmos a um lindo Resort 5 estrelas para relaxarmos e termos um tempo para 
absorver tudo o que foi vivido até então e nos prepararmos para as visitas as pirâmides 
que será dois dias depois. Estaremos diante do Mar Vermelho poderemos desfrutar de 
um mergulho guiado, passeio em Safari, passeio de jipe no deserto, entre outros passeios 
locais que deverão ser contratados individualmente no local por quem tiver interesse, 
vamos nos organizar em grupos diante das possibilidades. Saberemos dos valores 
somente no local, mas cada atividade poderá lhe custar de U$ 35 a U$ 150. 
Pernoite em Hurghada. 
 

01/03 Dia 7: Hurghada 

Dia livre para descanso e passeios opcionais. 
Pernoite em Hurghada. 
 

02/03 Dia 8: Hurghada x Cairo 
Depois do café da manhã, check-out e seguiremos para o aeroporto, de Hurghada vamos 
para Cairo. Volta pela cidade para compras pelas ruas de Cairo e visita ao museu egípcio. 
Contemple as maravilhas do rei Tutankhamen, incluindo sua máscara de ouro, perca-se 
no muitos quartos e galerias, onde milhares de artefatos aguardam a sua visita. 
Depois disso, almoçaremos num restaurante local e, em seguida, faça um tour pelas 
famosas igrejas do Cairo. Check-in e pernoite em Cairo. 
 
 
 



03/03 Dia 9: Cairo x Sakkara, Giza e Memphis – Portal 333 
Café da manhã no hotel e sairemos bem cedo para garantir a autorização para 
meditarmos dentro de uma das pirâmides. A localização das pirâmides são próximas, 
visitaremos a Esfinge, e as Pirâmides de Gizé (Giza), Sakkara e Memphis. Lugares 
históricos mais famosos do Egito. É uma viagem ao passado faraônico do Egito! 
Começaremos por Gizé, seguido de almoço no restaurante local muito agradável, depois 
seguiremos para Sakkara onde visitaremos a pirâmide mais antiga do Egito a pirâmide do 
rei Zoser, Túmulos de necrópole, pirâmides e museus, seguiremos para Memphis, a 
capital mais antiga do antigo Egito, depois disso, de volta ao hotel, pernoite em Cairo. 
 
04/03 Dia 10: Bubastis  
Depois do café da manhã sairemos para a cidade de Bubastis para visitar o templo de 
Bastet, a Deusa Gata. E na sequência retornaremos ao Cairo para nos organizarmos e 
seguirmos para o aeroporto para retorno ao Brasil. 
 
Importante: 

É muito importante esclarecer que este roteiro é o previsto, mas que por questões 
naturais poderá haver ajustes no decorrer da viagem. Seguiremos no fluxo do que nos 
será permitido vivenciar. Cofiamos muito na Divina sabedoria. 
É um imenso prazer compartilhar deste mergulho com você. 
 

Investimento pacote 

 
» Confira mais abaixo o que está e o que não está incluso no pacote 
» Valor do pacote sem a passagem aérea internacional 
 
R$ 13.094 – Formas de pagamento: 
À vista com 15% de desconto para as 3 primeiras inscrições – R$ 1914 = R$ 11.130 
Demais inscrições a vista com 10% de desconto - R$ 1.309 = 11.785 
Até 12x sem juros via plataforma Eventbrite: Comprar aqui até 03/12 
Pagamento a vista poderá ser solicitado por transferência bancária em conta no Brasil ou 
transferência internacional diretamente para a agência no Egito. 
Importante: Devido as alterações da cotação do dólar e valor de transporte aéreo interno 
serem instáveis, o valor deste pacote será atualizado em 03/12/18. 

 

Investimento voo Internacional 

 
» Sugerimos todos seguirmos juntos no mesmo voo, caso não seja possível estar no voo 
sugerido busque um voo com data e horários aproximados, conforme abaixo. 
» Esteja em contato com o Caminhos do Despertar para emissão da sua passagem e suporte 
para o que for necessário. 

 
Cia Aérea: Turkish Airlines  

Valor U$ 1090 equivalente a R$ 4100 parcelado em 6x sem juros 
Cotação realizada em 14/11/18 

Valor poderá alterar. 

 



 
 

Obs: uma segunda opção de voo é pela Ethiopian, o custo aumenta e aproximadamente U$ 300 

 

 

Hotéis – Categoria 4 Estrelas (incluso no pacote) 
 

» No pacote oferecemos quartos duplos, caso seja de seu interesse em ter um quarto só pra 
você ou se você for a última pessoa a entrar no grupo e não tiver com quem dividir o quarto 
será cobrado um adicional de U$ 375, aproximadamente R$ 1425 

 
Cidade Hotéis 4 estrelas 
Cairo Hotel Pyramides Park 

Cruzeiro pelo Nilo Princess Sara, Nile Dolphin ou Mirage Cruise  

Hugharda Jaz Saraiya Resort 

Luxor Iberotel Luxor 

 

O que está incluso no pacote: 

» Visita as cidades indicadas no roteiro detalhado 
» Hospedagem nos hotéis mencionados 
» Todas as excursões detalhadas no roteiro, ressaltando que há passeios opcionais que serão 
pagos separadamente deste pacote 
» Todos os transfers para hotéis, cruzeiro e aeroportos 
» Carro (van ou micro-ônibus) privado com AC e motorista para todos os dias da viagem 
» Assistência nos aeroportos  
» Guias em português ou espanhol 
» Café-da-manhã diariamente em cada hotel 
» Todos os impostos e taxas pertinentes (exceto as taxas aeroportuárias e de excesso de 
bagagem) 
» Gorjetas aos guias, representantes da agência e motoristas 
» Meditações e quaisquer outras práticas a serem conduzidas por Deva Geeta, Jorene Ferro ou 
Letícia Bhakti. 
 

O que não está incluso no pacote: 
 

» Voo internacional 
» Caso viaje em voo diferente do sugerido haverá cobrança extra para recepção e entrega no 
aeroporto de Cairo 
» Taxa de visto de U$ 25 
» Vacina contra Febre Amarela até 10 dias antes da viagem e com carteirinha internacional 
» Passeios listados como opcional 
» Taxas aeroportuárias, inclusive excesso de bagagem 
» Almoços e Jantares, exceto aqueles explicitamente mencionados no roteiro 



» Seguros e despesas médicas de qualquer espécie 
» Despesas oriundas de circunstâncias imprevisíveis tais como atrasos e cancelamentos de 
voos, escalada nos preços da tarifas aéreas, greves e calamidades naturais  
» Gastos de natureza pessoal, tais como compra de chip, internet, ligações telefônicas, 
lavanderia, bebidas, refeições, gorjetas em restaurantes, etc. 
» Suplementos para utilização de máquina fotográfica em museus e monumentos 

 

Informações importantes: 
 

» Passaporte precisa ter pelo menos 6 meses a vencer da data de retorno da viagem 
» O visto é obrigatório e deve ser solicitado na chegada ao aeroporto de Cairo. O valor do visto 
é U$ 25.  
» Contrate um seguro viagem, é obrigatório. O Caminhos do Despertar pode fazer as cotações 
e emitir para você. 
» É recomendado contratar o Caminhos do Despertar para emissão da passagem aérea 
internacional, assim organizaremos melhor a chegada ao Egito e com todos juntos. 
» É obrigatório ter tomado a vacina contra febre amarela pelo menos 10 dias antes do 
embarque e ter a carteirinha internacional 
» Ao confirmar sua presença nesta viagem receberá sugestões quando a vestimenta e demais 
itens para levar na bagagem 
» Dê preferência para mala com rodinhas 
» Atente-se ao comprar dólar, exija as notas novas. 
» Caso tome qualquer medicamento regular ou esteja com alguma doença ou distúrbio 
psicológico/psiquiátrico nos deixe saber no ato da sua inscrição 
» Caso precise de alguma condição especial nos informe antes de concluir a sua inscrição 
» Atente-se aos valores, formas de pagamento e regras para cancelamento 
» O grupo será confirmado após recebermos 9 inscrições  
» Valor total médio a investir varia de R$ 16 mil a R$ 18 mil 
» Data limite para aceitação da proposta nos valores apresentados: 03/12/18 
» Data limite para ingressar ao grupo, com reajuste dos valores e na forma de pagamento: 
10/02/19 

� Política para crianças: 
• Crianças de até 11 anos de idade compartilhando as acomodações dos pais com uma cama extra 

é a metade do preço de uma diária de adulto. Favor consultar. 

• Crianças com 12 anos ou mais são consideradas adultos, aplicam-se taxas integrais. 

 

Contatos: 

Deva Geeta 

Whatsapp 11 96851.3944 

contato@devageeta.com.br 

Caminhos do Despertar 

Whatsapp 31 99762.4917 

contato@caminhosdodespertar.com.br 


