
 

 

 

 

  

DIA 01 – CAIRO / Chegada: Recepção e assistência no 
aeroporto com os regulamentos de visto. Traslado ao hotel. 
Check in após as 14H00. Hospedagem. 
 
DIA 02 – CAIRO: Café da manhã, Visite o planalto de Gizé, 
onde encontramos as três pirâmides de Quéops, Kephren e 
Mycerinos, construídas há mais de 4.500 anos, a Esfinge e o 
Vale do Templo. Em seguida, visite um instituto de papiro 
para ter uma demonstração de como os faraós fabricavam o 
objeto. Almoço (incluso) em restaurante local. Restante do 
dia livre para visitas opcionais. Hospedagem. 
 
DIA 03 – CAIRO: Café da manhã. Visita à Cidadela e à 
Mesquita de Mohamed Ali. Em seguida, continuação até a 
parte do Cairo Antigo, incluindo o Bairro Copta com outras 
igrejas. Almoço (incluído) em um restaurante local. Restante 
do dia livre para visitas opcionais. Hospedagem. 
 
DIA 04 – CAIRO / LUXOR: Café da manhã. Bem cedo, 
traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a 
Luxor. Chegada e traslado ao porto para embarque no 
cruzeiro com regime de pensão completa no barco. Pela 
tarde, visitar os templos de Luxor (dedicado ao deus 
AmonRa, o Deus Sol) e Karnark, impressionante variedade de 
templos e lagos sagrados. Noite a bordo. 
 
DIA 05 – LUXOR – EDFU: Estadia em regime de Pensão 
Completa. Pela manhã, visita ao Vale dos Reis, onde se 
encontram as tumbas dos principais faraós, os Colossos de 
Mennon e ao templo da Rainha Hatshepsut. Pela tarde 
navegação para Edfu. Noite a bordo. 

DIA 06 – EDFU – KOM OMBO – ASWAN: Estadia em regime 
de Pensão Completa. Navegação para Kom Ombo. Visita ao 
Templo de Hórus (deus representado por um falcão), um dos 
mais belos templos da era ptolomaica em excepcional estado 
de preservação, e em Kom Ombo o Templo Único dedicado a 
dois deuses, Sobek e Haroesis, onde existe um Nilo-metro 
(antigo sistema de medição do nível do Rio Nilo) e um 
crocodilo mumificado. Navegação até Aswan. Noite a bordo. 
 
DIA 07 – ASWAN: Estadia em regime de Pensão Completa. 
Logo pela manhã, os passageiros que desejarem podem fazer 
uma excursão (opcional) ao Templo de Abu Simbel, que foi 
resgatado das águas e reconstruído acima do local onde 
estava originalmente localizado, para que não fosse 
submerso nas águas de Lago Nasser, após a construção da 
grande barragem de Aswan. Regresso para Aswan. 
Navegação em Felucca para ver o jardim botânico e a ilha 
elefantina. À noite, faremos a festa de despedida. Noite a 
bordo. 
 
DIA 08 – ASWAN – CAIRO: Café da manhã. Desembarque e 
traslado ao aeroporto e embarque em voo para o Cairo. 
Chegada e traslado ao hotel. Restante do dia livre para 
atividades independentes. Pela noite, possibilidade de visita 
opcional para apreciar o espetáculo de luz e som nas 
Pirâmides de Gizé. Hospedagem. 
 
DIA 09 – CAIRO / Partida: Café da manhã. Em horário a ser 
determinado traslado ao aeroporto para embarque em voo 
de regress e… Fim dos nossos serviços. 

 
 
VALORES INCLUEM:  

• Recepção e assistência em português no aeroporto do Cairo. 
• Visto de entrada para o Egito. 
• Todos os traslados mencionados de acordo com o itinerário. 
• Todos os serviços e visitas com guia em Portugues conforme o itinerário.  
• Visita de meio dia às pirâmides incluindo almoço em restaurante local (04 horas de duração – não inclui entrada nas pirâmides). 
• Visita de meio dia à Cidadela com a Mesquita Mohammed Ali, Cairo antigo bairro Copta com igrejas e Sinagoga incluindo almoço 
em restaurante local (04 horas de duração). 
• 04 noites de hospedagem com café da manhã buffet no Cairo. 
• 04 noites de cruzeiro no Nilo com pensão completa entre Aswan e Luxor, com visitas conforme itinerário detalhado. 
• Passagens aéreas domésticas CAIRO / LUXOR – ASWAN / CAIRO. 
 
 
 



PREÇOS POR PESSOA, EM DOLARES AMERICANOS, PARTE TERRESTRE: 
CATEGORIA HOTÉIS PREVISTOS DATAS 2022 TPL DBL SGL 

Superior Pyramids Park Resort 
/ Cruzeiro Opera 

Mai: 04,05,06,07,11,12,13,14,18,19,20,21,25,26,27,28 
Jun: 01,02,03,04,08,09,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25,29,30 
Jul: 01,02,06,07,08,09,13,14,15,16,20,21,22,23,27,28,29,30 
Ago: 03,04,05,06,10,11,12,13,17,18,19,20,24,25,26,27,31 

Set: 01,02,03,07,08,09,10,14,15,16,17,21,22,23,24,28,29,30 
Out: 01,05,06,07,08,12,13,14,15,19,20,21,22,26,27,28,29 
Nov: 02,03,04,05,09,10,11,12,16,17,18,19, 23,24,25,26,30 

Dez: 01,02,03,07,08,09,10,14,15,16,17 

USD 1.382,00 USD 1.403,00 USD 2.195,00 

Primeira Holiday Inn Citystars 
/ Cruzeiro Opera 

Mai: 04,05,06,07,11,12,13,14,18,19,20,21,25,26,27,28 
Jun: 01,02,03,04,08,09,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25,29,30  
Jul: 01,02,06,07,08,09,13,14,15,16,20,21,22,23,27,28,29,30  
Ago: 03,04,05,06,10,11,12,13,17,18,19,20,24,25,26,27,31 

Set: 01,02,03,07,08,09,10,14,15,16,17,21,22,23,24,28,29,30  
Out: 01,05,06,07,08,12,13,14,15,19,20,21,22,26,27,28,29  
Nov: 02,03,04,05,09,10,11,12,16,17,18,19,23,24,25,26,30 

Dez: 01,02,03,07,08,09,10,14,15,16,17 

USD 1.487,00 USD 1.500,00 USD 2.369,00 

Luxo 
Intercontinental 

Citystars / Cruzeiro 
Amwaj Livingstone 

Mai: 02,03,09,10,16,17,23,24,30,31  
Jun: 06,07,13,14, 20,21,27,28  
Jul: 04,05,11,12,18,19,25,26  

Ago: 01,02,08,09,15,16,22,23,29,30  
Set: 05,06,12,13,19,20,26,27 

Out: 03,04,10,11,17,18,24,25,31 
Nov: 01, 07,08,14,15,21,22,28,29 

Dez: 05,06,12,13 

USD 1.778,00 USD 1.820,00 USD 2.994,00 

Suplemento de Ano Novo Dez: 19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31 USD 170,00 

Suplemento Visita Opcional Abu Simbel Em ônibus (280Km de Aswan) : USD 210,00 
Em avião: USD 450,00 

* Formas de Pagamento: A vista ou financiamento em até 10x, sendo entrada de 25% + Taxa de Embarque e saldo em até 09x no 
cartão de crédito ou cheque. 
* Necessário passaporte com validade mínima de 06 meses a partir da data do retorno. 
* Minimo 02 passageiros. Consulte suplementos para passageiros viajando sozinhos. 
 
VALORES NÃO INCLUEM: 
- Passagem aérea internacional. 
- Taxas de embarque. 
- Extras de caráter pessoal. 
- Gastos como lavanderia, telefonemas, etc. 
- Gorjetas ao guia e motorista. 
- Refeições não mencionadas. 
- Bebidas durante as refeições inclusas. 
- Seguro viagem/bagagem. 
- Visitas opcionais. 
- Em geral, qualquer outro conteúdo não especificado concretamente na seção “Valores Incluem”. 

 
** Consulte condições de cancelamento. 
 
 


