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 PROGRAMA I. 04 NOITES EL CAIRO E ALEJANDRIA Saídas Diárias 

1º Dia - Cairo   . Chegada ao aeroporto do Cairo, 

assistência e traslado ao hotel. Tempo livre no 

Cairo, capital do Egito, localizado às margens do 

rio Nilo e testemunha da primeira grande 

civilização da humanidade. Conhecido pelos 

habitantes do país como a "Mãe do Mundo" pela 

sua história milenar.Alojamento 
2º Dia – CAIRO Café da manhã. Durante este dia, 
incluímos uma visita às famosas Pirâmides de Gizé e à 
Esfinge, com entrada no recinto. Opcionalmente, 
sugerimos que você visite a Cidadela de Saladino e o 
Museu Egípcio com almoço (Visita e almoço incluídos no 
Pacote Plus A). Alojamento e noite no Cairo 

3º Dia – CAIRO Café da manhã para atender a essa 
grande metrópole, onde podem apreciar o encanto de 
uma cidade onde o peso de sua história fascinante e sua 
vida comercial ativa é respirado. Possibilidade de 
excursões opcionais para Memphis e Sakkara, assistir ao 
show de luz e som nas pirâmides. (Visita e almoço 
incluídos no pacote Plus B). Alojamento 

4º Dia – CAIRO – ALEXANDRIA.  

Café da manhã. Pela manhã,  partida para a costa 

do Mediterrâneo, através do vale de Wadi Natrum 

para a lendária cidade de Alexandria, que foi 

fundada por Alexandre, o Grande como ele passou 

pelo Egito em sua tentativa de conquistar o 

mundo. Ele era conhecido por sua grande 

biblioteca, a maior do mundo e também de uma 

das sete maravilhas do mundo antigo, seu farol, 

localizado na ilha de Pharos. Visita da cidade onde 

podemos desfrutar A Biblioteca de Alexandria, a 

nova Biblioteca, promovida pela UNESCO, foi 

inaugurada em 2003. Vamos ver o Pilar el 

Pompeyo, com seus mais de 25 metros de altura e 

construído entre os monumentos do Sarapium em 

o ano 297 dC em honra do imperador Diocleciano. 

Continuação das Catacumbas de Kom El Shokafa, 

o maior cemitério romano da cidade, cuja 

construção remonta ao início do século II d.C. e é 

uma mistura entre arte faraônica e romana. 

Continuaremos até o anfiteatro romano, uma das 

descobertas mais recentes em Alexandria. À tarde, 

saída para o Cairo, chegada e hospedagem. 

5 º Dia: CAIRO-CIDADE DE ORIGEM Café da manhã. 

Tempo livre dependendo do horário de partida do voo e 
traslado ao aeroporto para pegar o voo de volta. Fim da 
viagem e nossos serviços. 

▪ Pacote Plus A- US$ 112, por pessoa 

Exc. Cidadela – Museu Egípcio - almoço  

▪ Pacote Plus B- US$ 136, por pessoa 

Inclui: Memphis e Sakarra + Luz e Som Pyramides 
 

PROGRAMA I. 04 NOITES NO  CAIRO E ALEJANDRIA  

Saídas Diárias 

 
  LOR        ADICIONADO 
• Toque VIP : Flores e/ou Chocolate de boas vindas 

• Atendimento privado e personalizado em todo o 
circuito 
• Salas privilegiadas da nossa quota garantida 

Forma de Pagamento 
Entrada 25% + 9 X nos Cartões. 

Fim de Ano +  
S.Santa               

24/12/19        -

04/01/20       

07-17/04/20 
Aplicar Suplemento 

de 40% 

FPax  Single  Doble  Triple  

2 647 496 480 

4 536 384 368 

6 504 352 336 

8 488 336 320 

01.Oct.2019-30. Abril.2020 * 
 

SERVIÇOS INCLUÍDOS:▪ Transfer de acordo com o programa em um 

carro moderno   com ar condicionado. 
▪ Alojamento no Hotel Arcan / Grand Piramides 4 * ou similar 

▪ Buffet de café da manhã diário 
▪ Visitas com guia falando espanhol / português 
▪ Ingressos para lugares turísticos 
▪ ▪ Seguro Saúde GTA plano EURO-MAX 5 Dias                                   

Serviços não Incluídos: 
 Visto US$ 30,                                                                            (1) 
 Gorjetas para motoristas e carregadores –US$ 45,    (1) 
 Entrada al interior de la Pirámide US$ 25,                                      (1) 

 Entrada a la sala de momias en el Museo Egipcio US$ 15,          (1) 

 Entrada de tomar fotos dentro el Museo Egipcio US$ 5,             (1) 

 Garrafa de agua Mineral e um refrigerante US$ 5,por refeição  (1) 
 (1) este valor válido para pagamento no destino por pessoa. 
 Vôos internacionais,  

Troque seu hotel no Cairo:Preços por pessoa em USD 
Cairo Piramides -                 56, 

Meridian Piramides            104, 

Steigenberger El Tahrir -  120,  

Conrad Cairo -                    152, 
 

 



 PROGRAMA III 02 Noites no CAIRO e 03Noites de CRUZEIRO NILO+ 2 TREM COCHE-CAMA  

Saídas:Terças,Quartas,Quintas 

1º Dia - Cairo   . Chegada ao aeroporto do Cairo, 

assistência e traslado ao hotel. Tempo livre no 

Cairo, capital do Egito, localizado às margens do 

rio Nilo e testemunha da primeira grande 

civilização da humanidade. Conhecido pelos 

habitantes do país como a "Mãe do Mundo" pela 

sua história milenar.Alojamento 

2º Dia – CAIRO-ASWAN. Após o café da manhã, 

este dia, incluímos uma visita às famosas 

pirâmides de Gizé e à Esfinge, com entrada no 

local. OPCIONALMENTE Continuação para  uma 

visita à Cidadela de Saladino e ao Museu Egípcio, 

com almoço. Em horário programado, traslado 

para a estação para embarcar em seu “ trem 

coche – cama “para Luxor.em regimem de meia 

pensão 

3º Dia ASWAN . Luxor.Chegada e traslado ao 
navio M/S Miss Egypt ou similar (15 dias antes 
informaremos barco definitivo. Visita da alta represa de 
Aswan, o Templo de Philae. Almoço e jantar a bordo. 

4º Dia ASWAN-KOM OMBO. Café da manhã. Primeira 

coisa pela manhã, possibilidade de visitar opcionalmente 
os templos de Abu Simbel de ônibus (visita incluída no 
pacote Plus A). De volta a Aswan, navegação para Kom 
Ombo. Almoço e jantar a bordo  

5º Dia EDFU-ESNA-LUXOR 

Pensão completa a bordo. Visita do templo dedicado aos 
deuses Sobek e Haroeris. Continuamos até Edfu. Visita 
ao Templo de Edfu, dedicado ao deus Horus e melhor 
templo preservado no Egito. Continue para Esna. Depois 

de passar o bloqueio, navegue para Luxor. 

6º Dia LUXOR-EL CAIRO. Café da manhã e 

desembarque. visita do Templo de Luxor, dedicado ao 
deus Amón-Ra onde se destaca a Avenida das Esfinges, 
o Obelisco, as estátuas de Ramsés II e o Naos. Visite o 
Templo de Karnak, onde mais de 18.000 estátuas foram 
descobertas. Opcionalmente  vamos atravessar para a 
margem oeste do Nilo para visitar o Vale dos Reis e ver 
as estátuas fabulosas dos Colossos de Memnon e o 
templo de Hatshepsut. (Visita ao Vale dos Reis incluído). 
Com horário programado, traslado para a estação para 
embarcar no trem da sua cama de volta para o Cairo. 
Meia pensão a bordo. 

7º Dia: CAIRO Chegada e traslado ao hotel. Possibilidade 

de excursões opcionais para Memphis e Sakkara, assistir 
ao show de luz e som nas pirâmides. (Visita incluída no 
pacote Plus B). 

8º Dia: CAIRO-CIDADE DE ORIGEM Café da manhã. 
Tempo livre dependendo do horário de partida do voo e traslado ao 

aeroporto para pegar o voo de volta. Fim da viagem e nossos serviços. 

▪ Pacote Plus A- US$ 312, por pessoa 

Inclui: Cudadela + Museu Egipcio+ almoço + Vale do Reis  e Abu 
Simbel de ônibus 

▪ Pacote Plus B- US$ 136, por pessoa 

Inclui: Memphis e Sakarra + Luz e Som Pyramides 

PROGRAMA III. 02 Noites no CAIRO e 

03Noites de CRUZEIRO NILO + 2 TREM COHE-CAMA 
Saídas: Sabado, Segunda e Quarta 

 

  LOR        ADICIONADO 
• Toque VIP : Flores e/ou Chocolate de boas vindas 

• Atendimento privado e personalizado em todo o 
circuito 
• Salas privilegiadas da nossa quota garantida 

Forma de Pagamento 
Entrada 25% + 9 X nos Cartões. 

Fim de Ano +  

S.Santa               

24/12/19        -

04/01/20       

07-17/04/20 
Aplicar Suplemento 

de 40% 

FPax  Single  Doble  Triple  

2 1446 1007 991 

4 1327 887 871 

6 1303 863 847 

8 1271 831 815 

01.Oct.2019-30. Abril.2020 * 
 

SERVIÇOS INCLUÍDOS:▪ Transfer de acordo com o programa em um carro 

moderno   com ar condicionado. 
▪ Alojamento no Hotel Arcan / Grand Piramides 4 * ou similar 

▪ (o programa de cruzeiros pode ser feito na direção oposta,  
  de acordo com o dia da chegada M/S Miss Egypt com pensão completa 

ou similar) 
▪ 2 noites em trem coche-cama em meia pensão 
▪ Buffet de café da manhã diário 
▪ Visitas com guia falando espanhol / português 
▪ Ingressos para lugares turísticos 
▪Ticket de trem coche-cama 
▪ Seguro Saúde GTA plano EURO-MAX 8Dias                                   

Serviços não Incluídos: 
 Visto US$ 30,                                                                            (1) 
 Gorjetas para motoristas e carregadores  US$ 45,    (1) 
 Entrada al interior de la Pirámide US$ 25,                                      (1) 

 Entrada a la sala de momias en el Museo Egipcio US$ 15,          (1) 

 Entrada de tomar fotos dentro el Museo Egipcio US$ 5,             (1) 

 Garrafa de agua Mineral e um refrigerante US$ 5,por refeição  (1) 
 (1) este valor válido para pagamento no destino por pessoa. 
 Vôos internacionais,  

Troque seu hotel no Cairo:Preços por pessoa em USD 
Cairo Piramides -                 56, 

Meridian Piramides            104, 

Steigenberger El Tahrir -  120,  

Conrad Cairo -                    152, 
 

 



 PROGRAMA IV. 02 Noites no CAIRO e 04Noites de CRUZEIRO NILO+ 2 TREM COCHE-CAMA  

Saídas:Sábado, Terças,Quartas,Quintas 

1º Dia - Cairo   . Chegada ao aeroporto do Cairo, 

assistência e traslado ao hotel. Tempo livre no 

Cairo, capital do Egito, localizado às margens do 

rio Nilo e testemunha da primeira grande 

civilização da humanidade. Conhecido pelos 

habitantes do país como a "Mãe do Mundo" pela 

sua história milenar.Alojamento 

2º Dia – CAIRO-LUXOR. Após o café da manhã, 

este dia, incluímos uma visita às famosas pirâmides de 
Gizé e à Esfinge, com entrada no local. OPCIONALMENTE 
Comtinuando com uma visita à Cidadela de Saladino e 
ao Museu Egípcio, com almoço  ). Em horário 
programado, traslado para a estação para embarcar em 
seu “ trem coche – cama “para Luxor.em regimem de 

meia pensão 

3º Dia LUXOR. Luxor.Chegada e traslado ao 
navio M/S Miss Egypt ou similar (15 dias antes 

informaremos barco definitivo). Alojamento em 
cabanas. Jantar e noite a bordo. 
4º Dia LUXOR-EDFU.Depois do café da manhã, 

visite o Templo de Luxor, dedicado ao deus Amón-

Ra, onde fica a Avenida das Esfinges, o Obelisco, 

as estátuas de Ramsés II e Naos. Visite o Templo 

de Karnak, onde mais de 18.000 estátuas foram 

descobertas. OPCIONALMENTE vamos atravessar para 

a margem oeste do Nilo para visitar o Vale dos 

Reis e ver as estátuas fabulosas dos Colossos de 

Memnon e o templo de Hatshepsut. (Visita ao Vale 

dos Reis incluído). Navegação para Edfu e noite a 

bordo. 
5º Dia EDFU-KOM OMBO-ASWAN 
Chegada em Edfu. Visite o templo mais bem preservado 
do Egito, dedicado ao deus Hórus. Continue até Kom 
Ombo e visite seu templo, localizado em uma 
plataforma rochosa em uma curva do Nilo. Navegação 
para Aswan e pensão completa a bordo. 

6º Dia ASWAN.Pensão completa e alojamento a 

bordo. Possibilidade de fazer uma excursão 

opcional de ônibus até Abu Simbel para visitar os 

impressionantes templos de Ramsés II e Nefertari, 

resgatados das profundezas do Nilo (Visita incluída 

no Pacote mais A). Visita da alta represa de 

Aswan, o Templo de Philae. Noite a bordo.. 
7º Dia ASWAN-CAIRO. Café da manhã e desembarque. 
Em horário programado, traslado para a estação para 
embarcar em seu “ trem coche – cama “para Cairo.  
8º Dia: CAIRO Chegada e traslado ao hotel. Possibilidade 
de excursões opcionais para Memphis e Sakkara, assistir 
ao show de luz e som nas pirâmides. (Visita incluída no 
pacote Plus B). 
9 º Dia: CAIRO-CIDADE DE ORIGEM Café da manhã. Tempo livre 

dependendo do horário de partida do voo e traslado ao 
aeroporto para pegar o voo de volta. Fim da viagem e nossos 
serviços. 

▪ Pacote Plus A- US$ 312, por pessoa 

Inclui: Cudadela + Museu Egipcio+ almoço + Vale do Reis  e Abu 
Simbel de ônibus 
▪ Pacote Plus B- US$ 136, por pessoa 

Inclui: Memphis e Sakarra + Luz e Som Pyramides 

PROGRAMA IV. 02 Noites no CAIRO e 

04Noites de CRUZEIRO NILO + 2 TREM COHE-CAMA Saídas: 

Sabado,Terças,Quartas,Quintas 

 

  LOR        ADICIONADO 
• Toque VIP : Flores e/ou Chocolate de boas vindas 

• Atendimento privado e personalizado em todo o 
circuito 
• Salas privilegiadas da nossa quota garantida 

Forma de Pagamento 
Entrada 25% + 9 X nos Cartões. 

Fim de Ano +  

S.Santa               

24/12/19        -

04/01/20       

07-17/04/20 
Aplicar Suplemento 

de 40% 

FPax  Single  Doble  Triple  

2 1520 1081 1065 

4 1392 953 937 

6 1368 929 913 

8 1336 897 881 

01.Oct.2019-30. Abril.2020 * 
 

SERVIÇOS INCLUÍDOS:▪ Transfer de acordo com o programa em um carro 

moderno   com ar condicionado. 
▪ Alojamento no Hotel Arcan / Grand Piramides 4 * ou similar 

▪ (o programa de cruzeiros pode ser feito na direção oposta,  
  de acordo com o dia da chegada M/S Miss Egypt com pensão completa 

ou similar) 
▪ 2 noites em trem coche-cama em meia pensão,  
▪ Buffet de café da manhã diário 

▪ Visitas com guia falando espanhol / português 
▪ Ingressos para lugares turísticos 
▪Ticket de trem  
▪ Seguro Saúde GTA plano EURO-MAX 8Dias                                   

Serviços não Incluídos: 
 Visto US$ 30,                                                                            (1) 
 Gorjetas para motoristas e carregadores –US$ 45,    (1) 
 Entrada al interior de la Pirámide US$ 25,                                      (1) 

 Entrada a la sala de momias en el Museo Egipcio US$ 15,          (1) 

 Entrada de tomar fotos dentro el Museo Egipcio US$ 5,             (1) 

 Garrafa de agua Mineral e um refrigerante US$ 5,por refeição  (1) 
 (1) este valor válido para pagamento no destino por pessoa. 
 Vôos internacionais,  

Troque seu hotel no Cairo:Preços por pessoa em USD 
Cairo Piramides -                 56, 

Meridian Piramides            104, 

Steigenberger El Tahrir -  120,  

Conrad Cairo -                    152, 
 

 

 



 PROGRAMA V. 03 Noites no CAIRO e 04Noites de CRUZEIRO NILO  Saídas Diárias 

1º Dia - Cairo   . Chegada ao aeroporto do Cairo, 

assistência e traslado ao hotel. Tempo livre no 

Cairo, capital do Egito, localizado às margens do 

rio Nilo e testemunha da primeira grande 

civilização da humanidade. Conhecido pelos 

habitantes do país como a "Mãe do Mundo" pela 

sua história milenar.Alojamento 
2º Dia – CAIRO Café da manhã. Durante este dia, 
incluímos uma visita às famosas pirâmides de Gizé e à 
Esfinge, com entrada no local. OPCIONALMENTE 
Continuaremos  visita à Cidadela de Saladino e ao Museu 
Egípcio, com almoço Alojamento 

3º Dia – CAIRO- LUXOR  Café da manhã. 
Possibilidade de excursões opcionais para Memphis e 
Sakkara (visita e almoço incluídos no pacote Plus B). 
Programado, traslado ao aeroporto para pegar o avião 

para Luxor. (Vôo incluso) Chegada e traslado ao 
navio M/S Miss  Egypt ou similar (15 dias antes 

informaremos barco definitivo). Alojamento em 
cabanas. Jantar e noite a bordo. 

4º Dia LUXOR-EDFU. Café da manhã, visite o 

Templo de Luxor, dedicado ao deus Amón-Ra, 

onde fica a Avenida das Esfinges, o Obelisco, as 

estátuas de Ramsés II e Naos. Visite o Templo de 

Karnak, onde mais de 18.000 estátuas foram 

descobertas. OPCIONALMENTE vamos atravessar 

para a margem oeste do Nilo para visitar o Vale 

dos Reis e ver as estátuas fabulosas dos Colossos 

de Memnon e o templo de Hatshepsut. (Visita ao 

Vale dos Reis incluída). Navegação para Edfu e 

noite a bordo 

5º Dia EDFU-KOM OMBO-ASWAN. Café da manhã. 
Chegada em Edfu. Visite o templo mais bem preservado 
do Egito, dedicado ao deus Hórus. Continue até Kom 
Ombo e visite seu templo, localizado em uma plataforma 
rochosa em uma curva do Nilo. Navegação para Aswan e 
pensão completa a bordo. 
6º Dia ASWAN. Pensão completa e alojamento a bordo. 

Possibilidade de fazer uma excursão opcional de ônibus 
até Abu Simbel para visitar os impressionantes templos 

de Ramsés II e Nefertari, resgatados das profundezas do 
Nilo (Visita incluída no Pacote mais A). Visita da alta 
represa de Aswan, o Templo de Philae. Noite a bordo. 

7º Dia ASWAN – CAIRO . Café da manhã e 

desembarque. Programado, traslado ao aeroporto 
para pegar o vôo para o Cairo. (Vôo não incluso) 
Chegada e traslado ao hotel. Possibilidade de 
excursões opcionais para Memphis e Sakkara, 
assistir ao show de luz e som nas pirâmides. (Visita 
e almoço incluídos no pacote Plus B).traslado ao 
aeroporto de Luxor para voar para o Cairo. Chegada 
e traslado ao hotel e hospedagem. 

8 º Dia: CAIRO-CIDADE DE ORIGEM Café da manhã. 
Tempo livre dependendo do horário de partida do voo e traslado ao 

aeroporto para pegar o voo de volta. Fim da viagem e nossos serviços. 

▪ Pacote Plus A- US$ 312, por pessoa Inclui: Cudadela + 

Museu Egipcio+ almoço + Vale do Reis  e Abu Simbel de ônibus 

▪ Pacote Plus B- US$ 136, por pessoa 

Inclui: Memphis e Sakarra + Luz e Som Pyramides 

PROGRAMA V. 03 Noites no CAIRO e 

04Noites de CRUZEIRO NILO  Saídas Diárias 

 
  LOR        ADICIONADO 
• Toque VIP : Flores e/ou Chocolate de boas vindas 

• Atendimento privado e personalizado em todo o 
circuito 
• Salas privilegiadas da nossa quota garantida 

Forma de Pagamento 
Entrada 25% + 9 X nos Cartões. 

Fim de Ano +  
S.Santa               

24/12/19        -
04/01/20       

07-17/04/20 
Aplicar Suplemento 

de 40% 

FPax  Single  Doble  Triple  

2 1622 1183 1167 

4 1510 1071 1055 

6 1485 1045 1029 

8 1454 1015 999 

01.Oct.2019-30. Abril.2020 * 
 

SERVIÇOS INCLUÍDOS:▪ Transfer de acordo com o programa em um 

carro moderno   com ar condicionado. 
▪ Alojamento no Hotel Arcan / Grand Piramides 4 * ou similar 

▪ (o programa de cruzeiros pode ser feito na direção oposta,  
  de acordo com o dia da chegada M/S Miss Egypt com pensão 

completa ou similar) 
▪ Buffet de café da manhã diário 
▪ Visitas com guia falando espanhol / português 
▪ Ingressos para lugares turísticos 
▪Ticket de avião Cairo / Luxor// Aswan / Cairo 
▪ Seguro Saúde GTA plano EURO-MAX 8Dias                                   

Serviços não Incluídos: 
 Visto US$ 30,                                                                            (1) 
 Gorjetas para motoristas e carregadores –US$ 45,    (1) 
 Entrada al interior de la Pirámide US$ 25,                                      (1) 

 Entrada a la sala de momias en el Museo Egipcio US$ 15,          (1) 

 Entrada de tomar fotos dentro el Museo Egipcio US$ 5,             (1) 

 Garrafa de agua Mineral e um refrigerante US$ 5,por refeição  (1) 
 (1) este valor válido para pagamento no destino por pessoa. 
 Vôos internacionais,  

Troque seu hotel no Cairo:Preços por pessoa em USD 
Cairo Piramides -                 56, 

Meridian Piramides            104, 

Steigenberger El Tahrir -  120,  

Conrad Cairo -                    152, 
 

 



 PROGRAMA VI. 04 Noites no CAIRO e 03Noites de CRUZEIRO NILO  Saídas Diárias 

1º Dia - Cairo   . Chegada ao aeroporto do Cairo, 

assistência e traslado ao hotel. Tempo livre no 

Cairo, capital do Egito, localizado às margens do 

rio Nilo e testemunha da primeira grande 

civilização da humanidade. Conhecido pelos 

habitantes do país como a "Mãe do Mundo" pela 

sua história milenar.Alojamento 
2º Dia – CAIRO Café da manhã. Durante este dia, 
incluímos uma visita às famosas pirâmides de Gizé e à 
Esfinge, com entrada no local. OPCIONALMENTE 
Comtinuaremos para uma uma visita à Cidadela de 
Saladino e ao Museu Egípcio, com almoço. Alojamento 

3º Dia – CAIRO Café da manhã para atender a essa 
grande metrópole, onde podem apreciar o encanto de 
uma cidade onde o peso de sua história fascinante e sua 
vida comercial ativa é respirado. Possibilidade de 
excursões opcionais para Memphis e Sakkara, assistir ao 
show de luz e som nas pirâmides. (Visita e almoço 
incluídos no pacote Plus B). Alojamento 

4º Dia CAIRO - ASWAN. Apresentação no 
aeroporto 90 minutos antes para pegar o vôo para 
Aswan.Chegada e traslado ao navio M/S Miss  
Egypt ou similar (15 dias antes informaremos barco 
definitivo). Alojamento em cabanas. Jantar e noite a 
bordo. 

5º Dia ASWAN-KOM OMBO. Café da manhã. No início 
da manhã, possibilidade de visitar opcionalmente os 
templos de Abu Simbel de ônibus (visita incluída no 
pacote mais A). De volta a Aswan, navegação para Kom 
Ombo. Almoço e jantar a bordo 
6º Dia EDFU-ESNA-LUXOR. Pensão completa a bordo. 
Visita do templo dedicado aos deuses Sobek e Haroeris. 
Continue até Edfu. Visita ao Templo de Edfu, dedicado ao 
deus Horus e melhor templo preservado no Egito. 
Continue para Esna. Depois de passar o bloqueio, 
navegue para Luxor. 
7º Dia EDFU-ESNA-LUXOR. Café da manhã, visite o 

Templo de Luxor, dedicado ao deus Amón-Ra, onde 
fica a Avenida das Esfinges, o Obelisco, as estátuas 
de Ramsés II e Naos. Visite o Templo de Karnak, 
onde mais de 18.000 estátuas foram 
descobertas.OPCIONALMENTE   vamos atravessar 

para a margem oeste do Nilo para visitar o Vale dos 
Reis e ver as estátuas fabulosas dos Colossos de 
Memnon e o templo de Hatshepsut. (Visita ao Vale 
dos Reis incluído). Na hora marcada, traslado ao 
aeroporto de Luxor para voar para o Cairo. Chegada 
e traslado ao hotel e hospedagem. 

8 º Dia: CAIRO-CIDADE DE ORIGEM Café da manhã. 

Tempo livre dependendo do horário de partida do voo e 
traslado ao aeroporto para pegar o voo de volta. Fim da 
viagem e nossos serviços. 

▪ Pacote Plus A- US$ 312, por pessoa 

Inclui: Cudadela + Museu Egipcio+ almoço + Vale do Reis  e Abu 
Simbel de ônibus 

▪ Pacote Plus B- US$ 136, por pessoa 

Inclui: Memphis e Sakarra + Luz e Som Pyramides 

PROGRAMA VI. 04 Noites no CAIRO e 

03Noites de CRUZEIRO NILO  Saídas Diárias 

 

  LOR        ADICIONADO 
• Toque VIP : Flores e/ou Chocolate de boas vindas 

• Atendimento privado e personalizado em todo o 
circuito 
• Salas privilegiadas da nossa quota garantida 

Forma de Pagamento 
Entrada 25% + 9 X nos Cartões. 

Fim de Ano +  
S.Santa               

24/12/19        -
04/01/20       

07-17/04/20 
Aplicar Suplemento 

de 40% 

FPax  Single  Doble  Triple  

2 1606 1167 1151 

4 1478 1039 1023 

6 1462 1023 1007 

8 1430 991 975 

01.Oct.2019-30. Abril.2020 * 
 

SERVIÇOS INCLUÍDOS:▪ Transfer de acordo com o programa em um 

carro moderno   com ar condicionado. 
▪ Alojamento no Hotel Arcan / Grand Piramides 4 * ou similar 

▪ (o programa de cruzeiros pode ser feito na direção oposta,  
  de acordo com o dia da chegada M/S Miss Egypt com pensão 

completa ou similar) 
▪ Buffet de café da manhã diário 
▪ Visitas com guia falando espanhol / português 
▪ Ingressos para lugares turísticos 
▪Ticket de avião Cairo / Aswan // Luxor / Cairo 
▪ Seguro Saúde GTA plano EURO-MAX 8Dias                                   

Serviços não Incluídos: 
 Visto US$ 30,                                                                            (1) 
 Gorjetas para motoristas e carregadores –US$ 45,    (1) 
 Entrada al interior de la Pirámide US$ 25,                                      (1) 

 Entrada a la sala de momias en el Museo Egipcio US$ 15,          (1) 

 Entrada de tomar fotos dentro el Museo Egipcio US$ 5,             (1) 

 Garrafa de agua Mineral e um refrigerante US$ 5,por refeição  (1) 
 (1) este valor válido para pagamento no destino por pessoa. 
 Vôos internacionais,  

Troque seu hotel no Cairo:Preços por pessoa em USD 
Cairo Piramides -                 56, 

Meridian Piramides            104, 

Steigenberger El Tahrir -  120,  

Conrad Cairo -                    152, 
 

 



 PROG. VII. 2 NTS. CAIRO+1 TREN COCHE CAMA+03 CRUCERO POR EL NILO + 3 HURGADA 

Saídas:Diárias 

1º Dia - Cairo   . Chegada ao aeroporto do Cairo, 

assistência e traslado ao hotel. Tempo livre no 

Cairo, capital do Egito, localizado às margens do 

rio Nilo e testemunha da primeira grande 

civilização da humanidade. Conhecido pelos 

habitantes do país como a "Mãe do Mundo" pela 

sua história milenar.Alojamento 

2º Dia – CAIRO-ASWAN. Após o café da manhã, 

este dia, incluímos uma visita às famosas 

pirâmides de Gizé e à Esfinge, com entrada no 

local. OPCIONALMENTE Continuação para  uma 

visita à Cidadela de Saladino e ao Museu Egípcio, 

com almoço. Em horário programado, traslado 

para a estação para embarcar em seu “ trem 

coche – cama “para Luxor.em regimem de meia 

pensão 

3º Dia ASWAN . Luxor.Chegada e traslado ao 
navio M/S Miss Egypt ou similar (15 dias antes 
informaremos barco definitivo. Visita da alta represa de 
Aswan, o Templo de Philae. Almoço e jantar a bordo. 

4º Dia ASWAN-KOM OMBO. Café da manhã. Primeira 

coisa pela manhã, possibilidade de visitar opcionalmente 
os templos de Abu Simbel de ônibus (visita incluída no 
pacote Plus A). De volta a Aswan, navegação para Kom 
Ombo. Almoço e jantar a bordo  

5º Dia EDFU-ESNA-LUXOR 

Pensão completa a bordo. Visita do templo dedicado aos 
deuses Sobek e Haroeris. Continuamos até Edfu. Visita 
ao Templo de Edfu, dedicado ao deus Horus e melhor 
templo preservado no Egito. Continue para Esna. Depois 

de passar o bloqueio, navegue para Luxor. 

6º Dia LUXOR-HURGADA. Café da manhã e 

desembarque. visita do Templo de Luxor, dedicado ao 
deus Amón-Ra onde se destaca a Avenida das Esfinges, 
o Obelisco, as estátuas de Ramsés II e o Naos. Visite o 
Templo de Karnak, onde mais de 18.000 estátuas foram 
descobertas. vamos atravessar para a margem oeste do 
Nilo para visitar o Vale dos Reis e ver as estátuas 
fabulosas dos Colossos de Memnon e o templo de 

Hatshepsut. (OPCIONALMENTE Visita ao Vale dos 
Reis . Com horário programado, traslado de carro 
moderno com ar condicionado para Hurghada. Chegada, 
jantar e acomodação. 

7º e 8º Dia HURGADA. Café da manhã. Dias livres 

para aproveitar a praia. Regimen de alimentação com 
Alojamiento en Sunny Beach 4* com tudo incluido  

9º Dia: HURGHADA - CAIRO Assistencia e tralsado para 

o aeroporto. Embarque aéro para Cairo.Chegada e 
traslado ao hotel. Possibilidade de excursões opcionais 
para Memphis e Sakkara, assistir ao show de luz e som 
nas pirâmides. (Visita incluída no pacote Plus B). 

10º Dia: CAIRO-CIDADE DE ORIGEM Café da 

manhã. Tempo livre dependendo do horário de partida do voo 

e traslado ao aeroporto para pegar o voo de volta. Fim da 
viagem e nossos serviços. 

▪ Pacote Plus A- US$ 312, por pessoa 

Inclui: Cudadela + Museu Egipcio+ almoço + Vale do Reis  e Abu 
Simbel de ônibus 

▪ Pacote Plus B- US$ 136, por pessoa 

Inclui: Memphis e Sakarra + Luz e Som Pyramides 
 
 

PROG. VII. 2 NTS. CAIRO+1 TREN COCHE CAMA+03 CRUCERO POR 

EL NILO + 3 HURGADA Saídas: Diárias 

 
  LOR        ADICIONADO 

• Toque VIP : Flores e/ou Chocolate de boas vindas 

• Atendimento privado e personalizado em todo o 
circuito 
• Salas privilegiadas da nossa quota garantida 

Forma de Pagamento 
Entrada 25% + 9 X nos Cartões. 

Fim de Ano +  

S.Santa               

24/12/19        -

04/01/20       

07-17/04/20 
Aplicar Suplemento 

de 40% 

FPax  Single  Doble  Triple  

2 1672 1217 1201 

4 1552 1097 1081 

6 1520 1073 1057 

8 1496 1041 1025 

01.Oct.2019-30. Abril.2020 * 
 

SERVIÇOS INCLUÍDOS:▪ Transfer de acordo com o programa em 

um carro moderno   com ar condicionado. 
▪ Alojamento no Hotel Arcan / Grand Piramides 4 * ou similar 

▪ (o programa de cruzeiros pode ser feito na direção oposta,  
  de acordo com o dia da chegada M/S Miss Egypt com 

pensão completa  

ou similar) 
▪ 1 noite em trem coche-cama em meia pensão 
▪ Buffet de café da manhã diário 
▪ Alojamento no hotel Sunny Beach 4* ou similar plano 
Tudo incluído. 
▪ Visitas com guia falando espanhol / português 
▪ Ingressos para lugares turísticos 
▪Ticket de avião Cairo / Aswan // Hurghada / Cairo 
▪ Seguro Saúde GTA plano EURO-MAX 10Dias                      

Serviços não Incluídos: 
 Visto US$ 30,                                                                            (1) 
 Gorjetas para motoristas e carregadores  US$ 45,    (1) 
 Entrada al interior de la Pirámide US$ 25,                                      (1) 

 Entrada a la sala de momias en el Museo Egipcio US$ 15,          (1) 

 Entrada de tomar fotos dentro el Museo Egipcio US$ 5,             (1) 

 Garrafa de agua Mineral e um refrigerante US$ 5,por refeição  (1) 
 (1) este valor válido para pagamento no destino por pessoa. 
 Vôos internacionais,  

 
 



 PROG. VII. 2 NTS. CAIRO+1 TREN COCHE CAMA+03 CRUCERO POR EL NILO + 3 HURGADA 

Saídas:Diárias 
 

Troque seu hotel no Cairo:Preços por pessoa em USD 
Cairo Piramides -                 56, 

Meridian Piramides            104, 

Steigenberger El Tahrir -  120,  

Conrad Cairo -                    152, 
 

 

Troque seu hotel em Hurghada:Preços por pessoa em USD 
Sonesta Pharaoh 5* std  35,                Tudo Incluido 

▪ HOTEL Continental Hurghada 50,  Tudo Incluido 

HOTEL MOVENPICK Soma Bay -  75,  MEIA PENSÃO 

 
 

 



 PROGRAMA VIII  3 NTS. CAIRO+ 04 CRUCERO NILO + 03 SHARM EL SHEIKH   Saídas Diárias 

1º Dia - Cairo   . Chegada ao aeroporto do Cairo, 

assistência e traslado ao hotel. Tempo livre no 

Cairo, capital do Egito, localizado às margens do 

rio Nilo e testemunha da primeira grande 

civilização da humanidade. Conhecido pelos 

habitantes do país como a "Mãe do Mundo" pela 

sua história milenar.Alojamento 
2º Dia – CAIRO Café da manhã. Durante este dia, 
incluímos uma visita às famosas pirâmides de Gizé e à 
Esfinge, com entrada no local. OPCIONALMENTE 
Continuaremos  visita à Cidadela de Saladino e ao Museu 
Egípcio, com almoço Alojamento 

3º Dia – CAIRO- LUXOR  Café da manhã. 
Possibilidade de excursões opcionais para Memphis e 
Sakkara (visita e almoço incluídos no pacote Plus B). 
Programado, traslado ao aeroporto para pegar o avião 

para Luxor. (Vôo incluso) Chegada e traslado ao 
navio M/S Miss  Egypt ou similar (15 dias antes 

informaremos barco definitivo). Alojamento em 
cabanas. Jantar e noite a bordo. 

4º Dia LUXOR-EDFU. Café da manhã, visite o 

Templo de Luxor, dedicado ao deus Amón-Ra, 

onde fica a Avenida das Esfinges, o Obelisco, as 

estátuas de Ramsés II e Naos. Visite o Templo de 

Karnak, onde mais de 18.000 estátuas foram 

descobertas. OPCIONALMENTE vamos atravessar 

para a margem oeste do Nilo para visitar o Vale 

dos Reis e ver as estátuas fabulosas dos Colossos 

de Memnon e o templo de Hatshepsut. (Visita ao 

Vale dos Reis incluída). Navegação para Edfu e 

noite a bordo 

5º Dia EDFU-KOM OMBO-ASWAN. Café da manhã. 
Chegada em Edfu. Visite o templo mais bem preservado 
do Egito, dedicado ao deus Hórus. Continue até Kom 
Ombo e visite seu templo, localizado em uma plataforma 
rochosa em uma curva do Nilo. Navegação para Aswan e 
pensão completa a bordo. 
6º Dia ASWAN. Pensão completa e alojamento a bordo. 

Possibilidade de fazer uma excursão opcional de ônibus 
até Abu Simbel para visitar os impressionantes templos 

de Ramsés II e Nefertari, resgatados das profundezas do 
Nilo (Visita incluída no Pacote mais A). Visita da alta 
represa de Aswan, o Templo de Philae. Noite a bordo. 

DIA 7: ASWAN-CAIRO-SHARM EL SHEIKH 
Café da manhã e desembarque. Programado, 
traslado ao aeroporto para pegar o voo para o Cairo 
e fazer conexão com seu voo para Sharm El Sheikh. 
(Vôo incluso) Chegada, traslado ao hotel, jantar e 
acomodação. 
DIA 8 e 9: SHARM EL SHEIKH 
Dias livres para curtir a praia, regime de acordo 
com a categoria escolhida. Alojamento 
DIA 10: SHARM EL SHEIKH-EL CAIRO 
Café da manhã. Com horário agendado, traslado 
ao aeroporto para voar de volta para El-Cairo. 
Chegada e traslado ao seu hotel. Possibilidade 
de excursões opcionais para Memphis e 

PROGRAMA VIII  3 NTS. CAIRO+ 04 CRUCERO 

NILO + 03 SHARM EL SHEIKH   Saídas Diárias 

 
  LOR        ADICIONADO 
• Toque VIP : Flores e/ou Chocolate de boas vindas 

• Atendimento privado e personalizado em todo o 
circuito 
• Salas privilegiadas da nossa quota garantida 

Forma de Pagamento 
Entrada 25% + 9 X nos Cartões. 

Fim de Ano +  
S.Santa               

24/12/19        -
04/01/20       

07-17/04/20 
Aplicar Suplemento 

de 40% 

FPax  Single  Doble  Triple  

2 2148 1693 1677 

4 2028 1573 1557 

6 1996 1541 1525 

8 1964 1509 1493 

01.Oct.2019-30. Abril.2020 * 
 

SERVIÇOS INCLUÍDOS:▪ Transfer de acordo com o programa em um 

carro moderno   com ar condicionado. 
▪ Alojamento no Hotel Arcan / Grand Piramides 4 * ou similar 

▪ Alojamiento SHARM EL SHEIKH  Coral Beach Tiran 4* o similar en TI 

▪ (o programa de cruzeiros pode ser feito na direção oposta,  
  de acordo com o dia da chegada M/S Miss Egypt com pensão 

completa ou similar) 
 ▪ Buffet de café da manhã diário 
▪ Visitas com guia falando espanhol / português 
▪ Ingressos para lugares turísticos 
▪Ticket de avião Cairo / Luxor//Aswan/Cairo /SHARM EL SHEIKH/ Cairo 
▪ Seguro Saúde GTA plano EURO-MAX 11 Dias                                   

Serviços não Incluídos: 
 Visto US$ 30,                                                                            (1) 
 Gorjetas para motoristas e carregadores –US$ 45,    (1) 
 Entrada al interior de la Pirámide US$ 25,                                      (1) 

 Entrada a la sala de momias en el Museo Egipcio US$ 15,          (1) 

 Entrada de tomar fotos dentro el Museo Egipcio US$ 5,             (1) 

 Garrafa de agua Mineral e um refrigerante US$ 5,por refeição  (1) 
 (1) este valor válido para pagamento no destino por pessoa. 
 Vôos internacionais,  

 
 



 PROGRAMA VIII  3 NTS. CAIRO+ 04 CRUCERO NILO + 03 SHARM EL SHEIKH   Saídas Diárias 

Sakkara (visita e almoço incluídos no pacote 
Plus B). 

11 º Dia: CAIRO-CIDADE DE ORIGEM 

Café da manhã. Tempo livre dependendo 
do horário de partida do voo e traslado ao 

aeroporto para pegar o voo de volta. Fim 
da viagem e nossos serviços. 

▪ Pacote Plus A- US$ 312, por pessoa 
Inclui: Cudadela + Museu Egipcio+ almoço + Vale do Reis   
e Abu Simbel de ônibus 

▪ Pacote Plus B- US$ 136, por pessoa 

Inclui: Memphis e Sakarra + Luz e Som Pyramides 

Troque seu hotel no Cairo:Preços por pessoa em USD 

Cairo Piramides -                 56, 

Meridian Piramides            104, 

Steigenberger El Tahrir -  120,  

Conrad Cairo -                    152, 

Troque seu hotel EM SHARM EL SHEIKH: 
Preços por pessoa em USD 

▪ Melton Sharm  - $ 72, por pessoa em Duplo e/ou triplo TI 

▪ Barceló Sharm US$ 120, por pessoa em Duplo e/ou triplo  TI 
 

 




