
NEFERTITI - Rio Nilo (EGITO) e DUBAI com a MUNDOJVS  Saída:  Sexta Feira e Quarta Feira 

 
 

1º Dia - Sexta Feira  ou  Quarta Feira   Cairo    
Chegada ao aeroporto internacional do Cairo , assistência e traslado para o hotel de sua esolha e hospedagem.  
2º Dia - Sábado ou Quinta Feira    Cairo  
Após o café da manhã, saída para visita panorâmica à necrópole de Gizé, formada pelas pirâmides de Keops, 
Kefren e Mecerinos, a Esfinge e o Templo do Vale, não inclui a entrada ao interior das pirâmides. Pela tarde, 
possibilidade de realizar a visita opcional (não incluída) à cidade de Mênfis, capital do antigo império, e à 
necrópole de Sakkara. À noite visita opcional (não incluída) ao espetáculo do luz e sonido nas pirâmides. 
Retorno ao hotel e Hospedagem.  
3º Dia - Domingo ou Sexta Feira     Cairo  
Após o café da manhã, visita INCLUIDA à cidade do Cairo, visitando o Museu de Arte Faraônica, a Mesquita de 
Alabastro situada na cidade de Saladino, o bairro Copto e finalmente um passeio pelo bazar de Khan El Khalili.  . 
Retorno ao hotel e Hospedagem.  
4º.Dia - Segunda feira e Sabado -   : Cairo / Luxor 
Café da manhã no hotel. Transporte ao aeroporto do Cairo para embarcar no voo com destino a Luxor. Chegada 
e visita aos templos de Luxor e Karnak. Traslado ao barco para início do cruzeiro NTS Nile Cruise Saída Segunda 
Feira: ( M/S Royal Princess ou M/S Grand Princess Saída Sabado M/S MISS NEGYPT. Jantar e noite a bordo. 
5º.Dia - Terça Feira e Domingo - Terça-feira : Luxor/ Esna / Edfu  
Pensão Completa. Visita à necrópole de Tebas: Vale dos Reis, templo de Hatshepsut e os colossos de Memnon. 
À hora prevista zarparemos até Esna. Cruzaremos as eclusas de Esna e continuaremos a navegação até Edfu. 
Noite a bordo. 
6º.Dia - Quarta Feira e Segunda Feira -   : Edfu / Kom Ombo / Assuão 
Pensão completa: Chegada a Edfu, visita ao templo de Edfu dedicado ao Deus Horus. Navegação até Kom 
Ombo. Visita ao templo de Kom Ombo o único dedicado a duas divindades: o deus Sobek, com cabeça de 
crocodilo; e o deus Haroeris, com cabeça de falcão. Navegação até Asswan. Noite a bordo. 
7º.Dia - Quinta feira e Terça feira -  : Aswan 
Pensão completa: pela manhã, passeio em faluca (típico veleiro egípcio) para admirar desde a faluca uma 
panorâmica do Mausoléu de Agha Khan, da Ilha Elefantina e do Jardim Botânico (entrada não incluída). A 
continuação visita à represa de Aswan e ao Templo de Philae. Noite a bordo. 
8º.Dia - Sexta Feira e Quarta Feira -  : Aswan / Cairo / Dubai 
Café da manhã e desembarque. Possibilidade de realizar excursão opcional aos famosos templos de Abu 
Simbel. Traslado ao aeroporto de Aswan e embarque no voo com destino ao Cairo. Chegada          
Dubai: Chegada ao Aeroporto de Dubai .Recepção e traslado ao Hotel de sua escolha. 
Alojamento.                                                                                     

9⁰₋ Dia  – Dubai: Café da manhã buffet no Hotel . Manhã livre.  Saída para o Safari. A partir das 15h30 e 16h00 
acontecerá a saída do Hotel para o Safári no Deserto em luxuosos veículos 4x4 (cabem até 6 pessoas em cada veículo) que 
os levarão a um encontro pessoal com um mundo diferente. Nesta deliciosa aventura, vocês desfrutarão da emoção de 
viajar sobre as Dunas de areia, passando por fazendas de camelos e paisagens espetaculares que lhes renderão lindas 
fotos. Pararemos em um local para apreciarem a magia do pôr do sol no Deserto. Chegaremos ao acampamento 
tradicional árabe, onde poderão montar nos camelos, fumar a aromática Shisha (Narguilé), tatuarem-se com henna, ou 
simplesmente aproveitar o banquete à luz da lua com comidas árabes, como churrasco, saladas e frutas. Enquanto 
jantam, desfrutarão de um espetáculo folclórico árabe com dançarinas do ventre(durante o mês do Ramadan não se 
permite bailes).  Retorno ao Hotel. Alojamento. Saídas diárias com motorista e show falando inglês (NOTAS  Duração 
de 5h. Roupa casual e sapatos confortáveis. Inclui jantar tipo Buffet Árabe e bebidas não alcoólicas.) 
10⁰₋ Dia  – Dubai: Café da manhã buffet no Hotel . Pela manhã, meio dia de visita  a cidade de  Dubai é uma cidade que 
oferece sempre uma nova configuração, ricamente misturando o velho e novo; ela é, sem dúvida, o principal destino 
turístico no Oriente Médio. Dubai é uma cidade de décadas que nasce do deserto e coroa a costa do golfo com sua 
presença. O nosso percurso leva-nos à contrastante vista sobre o Dubai Creek, passando pela área de patrimônio de 
Bastakia, com suas fascinantes casas antigas construídas pelos comerciantes ricos. Teremos a nossa parada no Fort Al 
Fahidi, que completou 180 anos. Ali, o Museu de Dubai registra o passado da cidade, com todas as suas fases de 
desenvolvimento. Continuamos nossa jornada pelo Abra - barco tradicional, para atravessar o Creek em direção ao 
Mercado de Especiarias seguido do famoso Gold Souk. Em nosso caminho de volta ao hotel, teremos a oportunidade de 
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passar e tirar fotos do luxuoso  Burj Al Arab e da Mesquita de Jumeirah, um marco arquitetônico de Dubai.(Não esta 
incluido almoço, Entradas para subida a Torre Khalifa.Regresso ão hotel.               (Opera em espanhol Sábado, Segunda 
Feira e Quarta –Feira) 
11⁰₋ Dia  – Dubai: Café da manhã buffet no Hotel . SUGERIMOS OPCIONALMENTE  Saída para uma excursão para 
Abu Dhabi Tour de dia inteiro                          Um dos maiores produtores mundiais de petróleo, Abu Dhabi, a capital 
dos Emirados Árabes, tem procurado ativamente diversificar sua economia nos últimos anos, através de investimentos 
em serviços financeiros e turismo. Sua jornada começa em Dubai, passando pelo famoso porto de Jebel Ali, o maior feito 
por um ser humano.  Você ficará encantado com a grandeza da linha do horizonte de Abu Dhabi, e também com a 
grandiosa Mesquita Branca,  uma das maiores do mundo. Em seguida, será conduzido ao coração da cidade, onde você 
pode ver a famosa Union Square, que abriga temas simbólicos inspirados nos costumes do país. Depois de um passeio ao 
longo da Corniche, visitaremos o Heritage Village, uma lembrança do passado para a geração mais jovem. Você 
também terá a oportunidade fazer compras no Marina Mall, que abriga uma grande variedade de boutiques de luxo e 
lojas de souvenirs. Almoço em um Hotel 4*incluido. Retono a Dubai e alojamento. (Opera em espanhol Sábado, 
Terça Feira) 
Pela noite SUGERIMOS OPCIONALMENTE  um jantar a bordo do cruzeiro típico “Dhow” . O Dhow é um tradicional barco 
de madeira que sempre funcionou como um dos principais meios de transporte e revela os valores dos antigos beduínos, 
resgatando a memória nostálgica do espírito aventureiro árabe, remetendo-nos a uma época quando a economia de 
Dubai se baseava na exploração e comércio de pérolas. É o cenário ideal para uma noite verdadeiramente romântica, 
todo iluminado e decorado. Passaremos pela Creek de Dubai, onde se pode desfrutar das vistas espetaculares dos 
edifícios iluminados. A bordo do navio teremos um delicioso Buffet internacional com soft drinks, café, chá e água. 
Alojamento. (NOTAS  Saída a partir das 19h00, duração de 2h. Roupa casual. Buffet internacional e bebidas não 
alcoólicas incluídas.).  Saídas diárias com motorista falando inglês  

12⁰₋ Dia  – Dubai: Café da Manhã buffet no Hotel, traslado ao Aeroporto de Dubai 

               
Fim dos nossos serviços 

Parte Terrestre, Marítima - Preços em US$ por pessoa Forma de Pagamento: Entrada 25% e Saldo em 5 ou 9 X 

Categoria Duplo  Triplo Individual 

4****  2.385 1.875 2.150 

5**** 2.481 1.934 2.240 

5**** Luxo 2.920 2.193 2.537 

Parte Aérea EMIRATES, Terrestre, Marítima-Preços por pessoa  Forma de Pagamento: Entrada 25% e Saldo em 9 X 

Parte Aérea, Terrestre,Marítima e Seguro Full 

Categoria Duplo  Triplo Individual 

4****  3.968 3.458 3.733 

5**** 4.064 3.517 3.823 

5**** Luxo 4.503 3.776 4.120 

Taxas Emirates não incluída no preço acima 
US$ 358, Junto Com a primeira parcela ou US$ 422, somar 

no preço de venda e fazer financiamento igual pacote 

EGITO: 
Inclui: 

 Traslados regulares aeroporto/hotel/aeroporto; 

 3 noites de hospedagem no Cairo com café da manhã; 

 4 noites de cruzeiro pelo Nilo com pensão completa (sem bebidas); 

 Visitas regulares conforme mencionado; 

  Guia egiptólogo falando Português; 

 Transporte de 1 mala por pessoa. 

 Aéreos domésticos Cairo/Aswan e LUXOR /Cairo US$   
Não inclui: 

 Visto: tramitado na chegada U$30 (pago no destino); 

 Gorjetas obrigatórias U$ 45 (pagas no destino); 

 Gorjetas ao guia; 45 (pagas no destino); 
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 Nada não citado como incluso.               Gala dinner on 24/12 & 31/12/2018 

DUBAI: 
Preços inclui: 
* Traslados Aeroporto Dubai / Hotel / Aeroporto Dubai com assistência em espanhol 
* 4 noites no hotel de  sua   escolha com  Café da manha buffet 
* Meio dia de visita a cidade de Dubai com guia em espanhol sem almoço. 
*Tour Safari pelo deserto em regular em inglês com jantar BBQ e espetáculo em Inglês diário                    
O preço não inclui: 
*  Seguro  Saúde GTA Plano FULL  
• Cruzeiro típico “Dhow” com jantar e traslado com chofer em inglês, consulte adicional 
*Todo dia de excursão para Abu Dhabi com almoço em regular (em Espanhol Sábado e Terça Feira) 
• Entradas para subida a Torre Khalifa. 
• A taxa de Imposto de Turismo obrigatória por apartamento por noite em hotel: dirham $ 6 Cat.  5*, $ 4.5 Cat. 4* y $3 
Cat. 3* (é paga diretamente no hotel). 
• Gorjetas para maleteiros,  guias e motoristas 
• Alimentos e bebidas. 
• Excursões opcionais., Spa ou tratamentos em hotéis,  
• Despesas extras em geral. 
* Nenhum preço inclui IRRF faor consulte valor que será cobrado a parte. 

Categoria  Hotel  Cidade Alimentação 

4**** + 
 
 
 
 

 

The Oasis Cairo Hotel  
Cairo - Alexandria desert road, P.O. Box 
pyramids 12556–Cairo/Egypt. El Cairo  Café da manhã 

Barcelo Cairo Hotel  
229 Al Haram, Street, Al Omraneyah, Giza 
Governorate 12111, Egito El Cairo  Café da manhã 

NTS Nile Cruise Por El Nilo (Luxor y Aswan) Luxor y Aswan  Pensão completa  

Red Sea Pharoan, Hurghada, Red Sea Hurghada  Meia Pensão  

5****+ 
 
 
 
 
 
 

 

Jood Palace 5* Dubai Café da manhã 

Cairo Pyramids Steigenberger Hotel 
Alexandria Road, Pyramids - Giza  
P.O Box 1 Giza / Cairo Egypt El Cairo  Café da manhã 

Merdien Pyramids Hotel  
Square - Pyramids, Al Remaya, Kafr Nassar, 
Al Haram, Giza Governorate 12561, Egito El Cairo  Café da manhã 

NTS Nile Cruise Por El Nilo (Luxor y Aswan) Luxor y Aswan  Pensão completa  

Pharaoh Azur  Hurgada Hotel  
South Sahl Hashish road-Hurghada red sea, 
Hurghada Hurghada  Meia Pensão  

5**** 
Lujo 

Hilton Garden inn Mall of the Emirates 4* Dubai Café da manhã 

Conrad Cairo Hotel  
Conrad Cairo  1191 Nile Corniche Cairo 
11221 El Cairo  Café da manhã 

NTS Nile Cruise  Por El Nilo (Luxor y Aswan) Luxor y Aswan  Pensão completa  

Hilton Resost Hurghada Hotel  
Hilton Hurghada Resort  Safaga Road  
Hurghada Hurghada  Meia Pensão  

Nassima Royal 5* Dubai Café da manhã 

Hotéis previstos ou similares: 


