
A partir de 695 €
+ 48 Dias

Visitando:   Cairo / Aswan / Kom Ombo / Edfu / Luxor

Egito Ramses

Dia 1º (Qua): Brasil
Saída em voo internacional com destino à Cairo

Dia 2º (Qui): Cairo
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Aco- 
modação no hotel.

Dia 3º (Sex): Cairo / Aswan / Cruzeiro 
Pelo o Nilo (MP)
Café da manhã e traslado ao aeroporto para 
embarcar no avião com destino a Aswan. (Voo 
não incluído). Chegada e traslado ao barco. 
Acomodação no barco em camarotes. Jantar e 
noite a bordo.

Dia 4º (Sab): Em Cruzeiro: Aswan (PC)
Acomodação e pensão completa a bordo. 
Pos- sibilidade de fazer uma excursão opcio-
nal em ônibus a Abul Simbel para visitar seus 
impressio- nantes templos de Ramsés II e Ne-
fertari, resga- tado das profundezas do Nilo. 

Visita a barragem alta de Aswan. Jantar e noite 
a bordo.

Dia 5º (Dom): Em Cruzeiro: Kom Ombo 
/ Edfu (PC)
Visita do templo Kom Ombo, situado em uma 
plataforma rochosa em uma pequena curva do 
Nilo. Chegada a Edfú. Visita do templo mais bem 
conservado do Egito, dedicado ao deus Horus. 
Pensão completa a bordo.

Dia 6º (Seg): Em Cruzeiro: Luxor / Cairo 
(MP)
Depois do café da manhã, visita do Templo de 
Luxor, dedicado ao Deus Amón-Ra onde se des- 
taca a avenida das Esfinges, o Obelisco, as está- 
tuas de Ramsés II e Naos. Visita do Templo de 
Karnak, onde foi descoberta 18 000 mil estátuas. 
Opcionalmente cruzaremos as margens do Nilo 
ao oeste para visitar o Vale dos Reis e conhecer 
as fabulosas estátuas dos Colosos de Memnon, e 

também o Templo de Hatshepsut. (Visita ao Vale 
dos Reis incluída no Pacote Plus P+). Almoço a 
bordo. Traslado ao aeroporto para embarcar em 
voo até Cairo. (Voo não incluído). Chegada e 
traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

Dia 7º (Ter): Cairo (AD)
Cafés da manhã. Durantes estes dois dias in- 
cluiremos uma visita as mundialmente famosas 
Pirâmides de Gizeh e Esfinge, com entrada ao 
recinto. Opcionalmente sugerimos fazer uma vi- 
sita ao Museu Egípcio, mesquitas e cidade, com 
almoço. (Visita e almoço incluídos no Pacote Plus 
P+). Acomodação no hotel.

Dia 8º (Qua): Cairo
Café da manhã. Na hora apropriada, traslado ao 
aeroporto para embarque em voo de regresso. 
Fim dos nossos serviços.
Obs. os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10hs.
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Opção A 4*

Cidade Hotéis

Cairo Barceló Pyramids 4*

Hotéis previstos ou similares

Opção B 5*

Cidade Hotéis

Cairo Conrad 5*

Cruzeiro pelo Nilo: Nile Premium 5* Superior

• Assistência e traslados indicados no itinerário.
• 4 dias de Cruzeiro pelo Nilo a bordo do Nile 

Premiun 5* superior em PC
• 3 noites de hospedagem e café da manhã no 

Cairo em hotel de categoria contratado.
• Visitas incluídas com guia local conforme o 

programa.
• Transporte em micro-ônibus ou carro privado 

com guia idioma espanhol.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

O Tour IncluiSI

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• 1 almoço (Cairo

EXTRAS
• Visita ao Museu Egípcio e Mercado Khan El 

Khalili
• Visita ao Vale dos Reis em Luxor

200 €
INCLUI 2 EXTRAS E 1 ALMOÇO

EGITO

Cairo

Aswan

Luxor
Edfu

• Gorjetas no cruzeiro, são obrigatórias aprox. 
35€ com pagamento direto no barco.

• Passagens aéreas domésticos Cairo/Aswan 
e Luxor/Cairo Suplemento. 250€ Neto por 
pessoa.

• Bebidas e outros extras não especificados

O Tour não incluiNO

Saídas 2019
CAIRO: QUARTAS  
2019
De 1 de Maio a 30 de Outubro 2019 

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

Aswan

Preço por pessoa em € em Apartamento dupla

Tour Cat. Temporada única Supl.
Indv.

Tour 8 dias Cairo/Cairo
A 4* 695 425

B 5* 850 595

€


