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Egito dá descontos para atrair turistas
Governo oferece abatimento de 20% em ingressos para sítios arqueológicos no
período de festas de final de ano e ao longo de janeiro.
Da Redação

São Paulo – O governo do Egito anunciou um desconto
de 20% em ingressos para sítios arqueológicos durante
o período de festas de Natal e ano novo e ao longo do
mês de janeiro, segundo informações publicadas nesta
segunda-feira (26) pelo site do jornal egípcio Al Ahram.
Os cristãos do país, os coptas, comemoram o Natal em
07 de janeiro, pois têm calendário próprio.
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O ministro das Antiguidades, Khaled El-Enany, disse ao
site que o objetivo é atrair mais turistas estrangeiros ao
país no período e incentivar as visitas dos próprios
Hieróglifos no túmulo de Seti I
egípcios aos sítios históricos. O turismo é uma das
atividades mais importantes da economia do Egito, mas
vem sofrendo com a queda no número de visitantes nos últimos anos.
De acordo com a publicação, o desconto irá valer para o Passe de Luxor (Luxor Pass) e para o
Passe Anual de Visitante (Annual Visitor Pass).
O Passe de Luxor dá acesso às atrações históricas de Luxor ao longo de cinco dias. A cidade
fica no local da antiga Tebas, capital do Egito Faraônico durante o chamado Novo Reino, e
reúne locais de enorme importância histórica, como o templo de Karnak e o Vale dos Reis.
A chefe do Departamento Financeiro do Ministério das Antiguidades, Somaya Benyameen,
disse ao site que o Passe de Luxor tem duas categorias com preços diferentes.
A primeira inclui ingressos para as tumbas da rainha Nefertari e do faraó Seti I. Conforme a
ANBA noticiou em setembro, estas e outras atrações estavam fechadas à visitação geral, mas o
governo egípcio decidiu reabri-las para atrair mais turistas. O valor deste passe é de US$ 200
sem o desconto. Para estudantes, o valor é de US$ 100.

A outra categoria não inclui estas duas tumbas e custa US$ 100, também sem o desconto, e
US$ 50 para estudantes.
Já o Passe Anual dá acesso a todos os sítios arqueológicos e museus do país que estejam
abertos ao público. Para diplomatas e estrangeiros que trabalham em empresas internacionais
ou multinacionais no país, o valor do passe é de US$ 340 (sem o desconto) com direito às
tumbas de Nefertari e Seti I. Sem acesso a estas duas atrações, o valor é de US$ 240, também
ainda sem o desconto
Para estrangeiros em geral que moram no Egito, o valor do passe é de US$ 390 com as duas
tumbas, e de US$ 290 sem. Estes valores também ainda não incluem o desconto.
Egípcios e árabes de outros países residentes no Egito pagam 400 libras egípcias (US$ 20,25)
pelo passe anual, sendo que o valor para estudantes universitários é de apenas 100 libras
(US$ 5,06). Alunos do ensino fundamental e médio e egípcios maiores de 60 anos não pagam.
http://www.anba.com.br/
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