
ROTA DO PLANO NILO (7 NOITES / 8 DIAS)

INÍCIO: SÁBADO E DOMINGO CÓDIGO: EG001 - 01 DEZ 2020 - 30 SET 21 

Dia 1 Cairo
Chegada ao   Aeroporto do Cairo. Auxiliado pelo nosso representante de língua espanhola. 
Procedimentos de visto e transferência para  o hotel. Acomodação. 
Dia 2 Cairo
Café da manhã.Visita de um dia    inteiro às famosas Pirâmides de Gizé,considerada um dos 
locais mais importantes doAntigo Egito. Primeiro, visitaremos a Pirâmide de Jufu,    sendo 
esta a maior do  complexo e uma  das sete maravilhas  do   mundo antigo que perdura hoje. 
Como contemplamos esta maravilhosa estrutura é impossível não sentir minúsculo diante 
de seu grande esplendor, então iremos   para as pirâmides de Jafra e Menkaura.   
Em seguida, visitaremos o Planalto de Gizé, onde está localizada a Grande Esfinge 
considerada o maior mistério do Egito Antigo, esta impressionante obra de arte é a maior 
estátua monolítica e a escultura monumental mais antiga conhecida do mundo.Em seguida, 
visitaremos o Instituto Papiro, onde observaremos como o Papiro  é feito à mão. 
Terminamos nosso passeio       visitando o Museu Egípcio para saber mais sobre o glorioso 
reino egípcio, este  museu tem  mais de 120.000 objetos, incluindo múmias, sarcófagos, 
objetos de cerâmica,  joias e, claro, os tesouros do rei Tutankhamin e a máscara funerária da 
criança  rei descoberta em sua tumba feita de ouro maciço e que   foi descrita como o  objeto 
mais bonito já feito. Volte para o hotel e acomodação. 

DIA 3 CAIRO - LUXOR: CRUZEIRO 
Pequeno almoço. No tempo indicado, transfere-se para o aeroporto para pegar em voo para 
Luxor. Chegou a Luxor para   visitar pela primeira vez o Templo luxor, este templo tem  uma 
grande riqueza arquitetônica que nos mostra o passado do Egito, em que podemos observar 
as descrições da Batalha de Kadesh,   histórias sobre o festival de Opet e outras histórias das 
façanhas dos faraós que se refletiam nos pilares, obeliscos  e paredes dos  templos. 

 Continuaremos nosso tour visitando o Templo Karnark,    sendo este o  maior templo do Egito 
composto por  alguns templos menores dentro do recinto e uma série de templos ao ar livre, 

foi construída ao longo de um período de 1500 anos em que cerca de trinta faraós 
contribuíram para o processo de construção  deste lugar emblemático.  Ao final da visita, 
transfira para o barco e os procedimentos de embarque. Almoço, jantar e noite a bordo. 
DIA 4 LUXOR - EDFU 
Fique em uma base de conselho completo. Transfira para a margem oeste do Nilo para um 
tour de um dia inteiro. Nosso passeio começa  visitando o Vale dos  Reis localizado no  antigo 



local de Tebas, este é um antigo cemitério onde muitos dos governantes do Novo Império 
foram enterrados.  Sem   dúvida, este é um lugar incrível!  A taxa de entrada inclui uma visita 
a   3 dos 63 túmulos do  local.  Como a explicação dos túmulos visitados dentro deles    não 
é permitida, nosso guia lhe dará  as explicações   no exterior. Continuamos nosso passeio 
visitando o Colosso do Memnon: duas estátuas gigantescas de Amenhotep III. Cada um dos 
colossos tem cerca de 21 metros de  altura e representa  o rei Amenhotep III em seu trono. 
Diz a lenda  que depois dos  danos causados por um terremoto em 27 .C. uma das   estátuas  
emitia   barulhos  estranhos ao amanhecer, porque,  ao nascer do sol, a umidade da noite 
evaporava. No entanto, sua restauração em 193-211 d.C. causou o desaparecimento do 
fenômeno. Terminaremos   nosso passeio no Templo da Rainha Hatshepsut:também 
conhecido como Deir el Bahri, este templo é dedicado a Aron-Ra, o deus do sol e   foi 
projetado por um arquiteto chamado Senemut,o templo é único, já que foi projetado de 
acordo com a  arquitetura clássica.  Os relevos do templo recontam    a lenda do nascimento 
divino de Hatshepsut e expedições comerciais à  terra de Punt (uma referência moderna à 
Somália  ou à Península Arábica). Volte para a nave e a noite a bordo.  

DIA 5 EDFU - KOM OMBO - ASWAN 
A bordo. Pela manhã, a transferência de calcários para visitar  o Templo Ptolomaico   de 
Hórus, sendo este o segundo maior templo do Egito,  para construir este lugar levou 200 anos 
para terminar sua construção. Graças aos  hieróglifos  que permanecem em boas condições, 
algumas questões relacionadas  ao culto  de Hórus e seus  templos associados são 
conhecidas.   Acredita-se que o templo foi construído onde a grande batalha entre Hórus e 
Seth foi travada. Volte para o barco e navegue em direção a Kom Ombo.  Almoço a bordo. 
Ao chegar, desembarcamos   para       visitar o Templo de Kom Ombo dedicado aos    deuses 
Sobek e  Hórus, o Velho, e consiste em  duas entradas, dois salões hipostila e dois santuários 
exatamente iguais. Construído sobre uma rocha ao lado do rio Nilo onde crocodilos se 
estabeleceram  em, tempos antigos este  templo  é um sinal da importância   que antigos 
sacerdotes  egípcios ligados a ciclos naturais e crocodilos do Nilo.   Aqui você encontrará 
múmias de crocodilo, caixões    de barro e relevos espetaculares nas paredes. Jantar e noite 
a bordo. 

DIA 6 ASWAN 
A bordo. Pela manhã visitaremos  a   Represa Superior de Aswan,   esta represa tem 3600 
metros de comprimento, 980 metros de espessura na  base e 111 metros de  altura (no 
seu ponto mais alto). As águas do Lago Nasser, o  maior  lago feito pelo  homem do mundo, 
estão  represadas atrás desta represa, através da qual todo o Egito recebe água e 
eletricidade de irrigação.  Mais tarde visitaremos    o Templo de Ísis(Philae):   Dedicado   à 
deusa Ísis, o templo de File está localizado em um belo enclave, este templo foi escolhido 
pela UNESCO após a construção da Represa de Aswan  e valoriza vários túmulos e 
santuários como o quiosque trajano ou o leito do faraó. Tarde de folga. Durante a noite a 
bordo. 



DIA 7 ASWAN - CAIRO 
Café da manhã e desembarque. Hoje  temos  a possibilidade de  fazer uma excursão 
opcional  a Abu Simbel de avião ou carro. Este passeio nos levará à pequena vila de Abu-
Simbel  280 km ao sul de Aswan e apenas 40 km ao norte  da fronteira com o Sudão. 
Visitando                          os   majestosos templos de Abu-Simbel no topo de uma colina com 
vista para o Nilo, esses patrimônios mundiais sendo declarados pela UNESCO, esses 
templos são dedicados a Ramsés II e Nefertari.   No  horário indicado,  transfiraparao 
aeroporto para embarcar em um voo para o Cairo.Assistência  na chegada de nossa equipe 
e transferência para o hotel. Acomodação. 

DIA 8 CAIRO - PAÍS DE ORIGEM 
Pequeno almoço. No momento apropriado, transfira para o aeroporto. 

FIM DE NOSSOS SERVIÇOS 
Nota: A ordem de visitas pode variar, mas 

PREÇO PARA  1 PESSOA PAGA 100%  E 2 PESSOAS PAGA 50% DE ESCONTO 
MÍNIMO 2 PESSOAS 8 DIAS / 7 NOITES

Preços em US$ por pessoa – *Forma de Pagamento 1 + 9 X 
( Entrada 25% e saldo em 9 X ) 

HOTEL NO CAIRO Cruzeiro 
01 DEZ 2020 - 30 SET 2021 

PRIMEIRA 
PESSOA EM DBL 

SEGUNDA 
PESSOA EM DBL 

Pirâmides Marriot Le 
Meridien 

Ramses Hilton 
Steigenberger Tahrir 

Ms Suntimes/Nile Ruby 
/ Nilo Dolphin / Radamis 

/ Crown Imperatriz 
/Grand Sun /  Blue 

Shadow 

798 USD 399 USD 

CONDIÇÕES DE OFERTA: 
- Esta oferta é válida para um mínimo de duas pessoas.
- Os preços indicados são líquidos não comissionáveis.
- Esta oferta não se aplica a uma única acomodação, com preço de USD 1.215,
- Oferta não se aplica a visitas opcionais
- A oferta não se aplica a voos domésticos.
- Devido à situação atual do COVID-19, não há acomodação tripla.
- Esta oferta é válida para reservas feitas antes de 1º de dezembro com possível prorrogação.
- Esta prorrogado mas tem que irem consultando
- A oferta não se aplica se a mudança de hotel for solicitada.

-



- 

* INCLUI
* Transfers em carros de luxo com ar condicionado.
* Assistência de língua espanhola na chegada.
* 3 noites de hospedagem no  Cairo com café da manhã diário.
* Cruzeiro  de 4 noites no Nilo   com pensão  completa a bordo.
* Visitas de acordo com o itinerário indicado acima.
* Guia do egiptólogo de língua espanhola local durante as visitas.
* Voos domésticos acrescentar Cai/Lxr – Asw/Cai: US$ 338,00 A VISTA OU 386, 1+9x

por pessoa (Preço atual sujeito a alteração)

NÃO INCLUI-Valores Válidos para pagamento nodestino. 
* Visto de entrada para o Egito USD 25 por pessoa (preço atual sujeito a alteração

pelo Governo)
* Entrada para a Grande Pirâmide: $25 por pessoa
* Entrada para a Sala da  Múmia no Museu Egípcio:   $20 por pessoa
* Entrada para transportar câmera profissional dentro do Museu Egípcio: USD 5 por

pessoa (não se aplica se usar o celular)
* Bebidas com refeições.
* Extras e despesas pessoais.
* Dicas durante a viagem
* Qualquer coisa que não seja mencionada como incluída.
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