
Dia 1º (SEX): Espanha - Aswan -Cruzeiro 
peelo Nilo (MP)
Saída em voo especial (direto) ao Alto Egito, 
Aswan. Chegada, assistência e traslado ao 
barco. Acomodação. Jantar e noite a bordo * A 
tarde, visita no Templo de Isis com passeio na 
faluca (somente para clientes que optarem che-
gar nas Cia espanhola desde Madrid)

Dia 2º(SAB): Cruzeiro pelo Nilo (PC)
Café da manhã, Aswan, situada na fronteira sul 
do Egito. De madrugada, possibilidade de rea-li-
zar uma excursão opcional a Abu Simbel em ôni-
bus para visitar os impressionantes templos de 
Ramsés II e da sua amada Nefertari, resgatados 
das profundezas do Nilo. Retorno a Aswan, visita 
a represa alta. Almoço, jantar e noite a bordo.  
.Cruzaremos as margens do Nilo ao oeste para 
conhecer as fabulosas estatuas dos Colosos de 
Memnon, com mais de 15 metros de altura, o 

templo de Hathshepsut e o Vale dos Reis. Al-
moço a bordo. Traslado ao aeroporto e saídas 
em voo especial ou regular até Cairo. Chegada, 
assistência no aeroporto e traslado ao hotel. 
Acomodação.

Dia 3º (DOM): Cruzeiro pelo Nilo (PC)
Café da manhã. Visita no templo Kom Ombo, 
situado em uma plataforma rochosa em uma 
curva do Nilo dedicado aos Deus dos Crocor-
dilos Sobek, coms seus textos gravados. Pos-
teriormente seguiremos no Nilo entre beloss e 
exóticos paisagens até Edfú. Visita ao templo 
mais bem conservado do Egito, dedicado ao 
Deus Horus cuja a sua construção se inicio em 
237 a.C. Almoço, jantar e noite a bordo.

Dia 4º (SEG): Cruzeiro pelo Nilo - Cairo 
(MP)
Depois do café da manhã, visita ao templo de 

Luxor, dedicado ao Deus Amón-Ra onde destaca 
a avenida das Esfinges, o Obelisco com mais de 
25 metros de altura e as estatuas de Ramses II 
e Naos. Logo após visita ao templo de Karnak, 
impresionante templo onde foi descoberto mais 
de 18.000 estatuas. Cruzaremos as margens do 
Nilo ao oeste para conhecer as fabulosas esta-
tuas dos Colosos de Memnon, com mais de 15 
metros de altura, o templo de Hathshepsut e 
o Vale dos Reis. Almoço a bordo. Traslado ao 
aeroporto e saídas em voo especial ou regular 
até Cairo. Chegada, assistência no aeroporto e 
traslado ao hotel. Acomodação.

Dia 5, 6 e 7 (TER, QUA e QUI): Cairo (AD)
Café da manhã. Durante estes dias incluímos as 
vi-sitas as mundialmente famosas pirâmides de 
Gizeh e a Esfinge com entrada ao recinto. Resto 
do tempo livre apenas com acomodação com 
café da manhã. para conhecer esta grande me-

trópoles onde poderão apreciar o encanto desta 
cidade que respira o peso da sua fascinante his-
toria e sua ativa vida comercial. Possibilidade de 
realizar excursões opcionais: Menfis e Sakkara 
para conhecer as enorme estatuas tombada de 
Ramsés II e a pirâmide de Unas; Bairroo Copto, 
onde se encontra a Sinagoga; a cidade de Sa-
ladino com sua grande mesquita; Alexandria, 
onde se encontra a coluna de Pompeyo, o tea-
tro romano e a bi-blioteca; fazer um romântico 
passeio de barco noturno pelo Nilo com jantar 
e espetáculo e certamente realizar muitas com-
pras em seu ativo bazar de Khan e Khalili. Aco-
modação.

Dia 8º (SEX): Cairo - Espanha
Café da manhã. A na hora apropriada traslado 
ao aeroporto para embarque em voo especial 
de retorno. Fim dos nosso serviços Obs. Os 
apartamentos

Egito Philae
Voos incluídos desde da Espanha
Saídas - SEXTAS
Madri desde 3 de Maio a 13 de Dezembro de 2019
Barcelona desde e 26 de Julho a 25 de Outubro de 2019

DE A SAL LLE

Mad Asw 10:00 15:00

Lxr Cai 16:00 17:30

Cai Mad 18:30 23:45

DE A SAL LLE

Bcn Asw 13:00 17:30

Lxr Cai 19:00 20:30

Cai Bcn 07:30 12:00

Saídas Sextas

• Voos charter desde Espanha a Aswan / Voo domestico de Cairo /Cairo - Espanha
• Traslados com assistência de guias idioma espanhol.
• Cruzeiro pelo Nilo de 4 dias/3 noites com pensão completa.
• Hospedagem e cafe da manhã no Hotel de Cairo conforme opção selecionada.
• Visitas com guias idioma espanhol e entradas nos templos de Karnak, Luxor, Vale dos Reies, templo 

da Rainha Hatshepsut.
• Templos de Edfu, Kom Ombo e Philae. Passeio em faluca arredores da ilha Elefantica em Aswan.
• Visita com guia de idioma espanhol e entrada ao recinto das Piramides e a Esfinge.
• Seguro assistência MAPAPLUS

O Tour incluiSI

• Taxas de aeroporto (190 € neto) a pagar junto com a reserva. Gorjetas (35 €), pago no Egito.
• Visto (25 €) , pago no Egito.
• Visitas não indicadas ou proposta como opcionais. Bebidas, extras no barcos ou hoteis e outros
• serviçõs que não estão mencionados no “O Tour Inclui ”.

O Tour não incluiNO

• A visita no templo de Philae e o passeio nas faluca não estarão incluídas na programação para saí-
das realizadas na sexta de Barcelona.

Notas Importantes

Horários previstos de voos (sujeitos a alterações)

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Cat.
1 Maio a 27 Junho a 1 Agosto a 1 Outubro 1 Novembro a Suplemento
26 Junho 31 Julho 30 Setembro 31 Outubro 13 Dezembro Individual

CAT. B 1150 1165 1165 1230 1165 250

CAT. C 1210 1235 1890 1435 1360 400

CAT. D2 1225 1250 1250 1315 1250 300

CAT. F 1285 1315 1375 1425 1350 400

CAT. G 1335 1375 1425 1535 1455 475

$

Opcão Cruzeiro pelo Nilo Cairo

Cat. B Ms Opera 5* / Ms Radamis II 5* Htl Barcelo 4* (zona Piramides)
Cat. C Ms Opera 5* / Ms Radamis II 5* Htl. Meridiem Pyramids 5*L (zona Piramides)
Cat. D2 Ms Opera 5* / Ms Radamis II 5* Htl. Ramses Hilton 5* (zona centro)
Cat. F Ms Nile Premiun 5*L Htl Steigenberger 4* sup. / Htl Safir 5*L(zona centro)
Cat. G Ms Movempick Royal Lotus 5*L Htl Semiramis 5*L / Htl. Sheraton Cairo 5*L

Barco e Hoteis previstos ou similares

A partir de 1.150 €
9-116

Inclui voos desde da 

Espanha
e internos no 

Egito

Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.


