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1º Día–Domingo: CAIRO , Chegada e assistência e
traslado para o hotel de sua escolha e hospedagem.
2º. Dia–Segunda: CAIRO – LUXOR .Café da manhã.
Traslado para oaeroporto. Luxor. Chegada e visita aos
templos de Luxor e Karnak. Traslado ao barco para
início do cruzeiro NTS Nile Cruise. Jantar e noite a bordo.
3º. Dia–Terça: 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.
4º. Dia–Quarta Feira: EDFU / KOM OMBO / ASWAN
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.
5º. Dia–Quinta 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.
6º. Dia–Sexta Feira: ASWAN – CAIRO
Café da manhã e desembarque. Possibilidade de
realizar excursão opcional aos famosos templos de Abu
Simbel. Traslado para aeoporto.Cairo. Chegada,
assistência e traslado para o hotel de sua escolha e
hospedagem.
7º Dia–Sábado: 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. + visita 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
(Não inclui almoço)
8º Dia– Domingo: CAIRO . café da manhã. Dia livre
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.
9º Día–Segunda: CAIRO-ST. CATALINA Café da
manhã no hotel. Partida para a Península do Sinai e a
cidade de Santa Catalina (possibilidade de voar para
Sharm El Sheikh + 02 horas de traslado para St.
Catalina). Chegada ao hotel. Jantar e pernoite no hotel
10º Día– Terça: ST. CATALINA-TABA-AMMAN
Ao amanhecer Partida para o Monte Moisés ou Monte
Sinai (Monte Horebe) 2285m de altura, onde o profeta
Moisés recebeu de Deus as tábuas da lei enquanto o
povo hebreu acampava ao pé da montanha, do topo da
montanha podemos ver o nascer do sol e a montanha
de Santa Catalina, o cume mais alto da península
2637m. Descendo da montanha visitaremos o mosteiro
de Santa Catalina (se possível) localizado a 1570m de
altura com suas impressionantes muralhas construídas
entre 527 e 565 por ordem do imperador Justiniano no
lugar bíblico da sarça ardente. O mosteiro deve seu
nome a Santa Catalina, um mártir alexandrino morto em

mais antigos do mundo, depois do Vaticano. Retorno ao hotel,
café da manhã e no horário programado de partida partida para o
posto fronteiriço .Após por onde sairemos do Egito(Taba). Chegada a
Arava, por Eilat, transfer para a fronteira da Jordânia, formalidades de
fronteira e entrada na Jordânia “Arava” depois dos tramites de imigração
, logo após traslado para o hotel em AMÃ.

Início Tour Lendas da Jordania.
Jantar (Jantar incluso para chegadas no hotel antes das 21:00
hrs). Hospedagem.
11º Día– Quarta: AMÃ VISITA PANORÂMICA - JERASH AJLOUN – AMÃ. Café da manhã e partida para um passeio pela
cidade de Amã, onde se destacam: suas avenidas, a cidadela, o
centro da cidade e o Teatro Romano. Continuação a Jerash, uma
das cidades da Decápolis. Durante o passeio, visite o Arco do
Triunfo, a Praça Oval, o Cardo, a Colunata, o Templo de Afrodite
e o Teatro Romano. Seguimos para o Castelo de Ajloun, uma
fortaleza construída em 1185 e mais tarde reconstruída no século
XIII pelos mamelucos depois de sua destruição pelos mongóis. É
um castelo do Cruzado, localizado no topo da montanha, de onde
se pode admirar uma bela vista. Retorno ao hotel em Amã. Jantar e
hospedagem.

12º Día– Quinta: AMÃ - CASTELOS DO DESERTO - MAR
MORTO – AMÃ. Café da manhã e partida para o leste da cidade para
visitar três dos Castelos do Deserto (Harranah, Amra e Azraq): Estes
castelos construídos do século VII ao XI, alguns foram usados como
caravanas, outros como pavilhões de descanso e alguns deles como
fortes militares para a defesa de seus territórios. Continuamos para
visitar o Mar Morto. O ponto mais baixo da Terra, 400 metros abaixo do
nível do mar. Sua salinidade e minerais oferecem possibilidades de cura
de diversas doenças. Possibilidade para banhar-se. Após a visita,
retorno ao hotel em Amã para jantar e hospedagem.

13º Día– Sexta: AMÃ - MADABA - MONTE NEBO - CASTELO
SHOBAK - PETRA
Café da manhã e partida para Madaba, conhecida como a Cidade dos
Mosaicos localizada a apenas 30 km da capital da Jordânia. Vamos
visitar a Igreja de São Jorge, onde foi encontrado o mais antigo mapa em
mosaico da Terra Santa. Seguimos para visitar o Monte Nebo, memorial
montanha de onde Moises viu pela primeira vez a imagem da Terra
prometida e de onde se tem uma incrível vista panorâmica do Vale
Jordão e do Mar Morto. Se segue para o Castelo de Shobak, antiga e
solitária recordação da glória dos Cruzados nesta região. Construído em
1115 pelo Rei Balduíno, o castelo defendia o caminho entre Damasco e
o Egito. Traslado até Petra. Jantar e hospedagem.
14º Día– Sabado: PETRA (DIA INTEIRO DE VISITA)
Café da manhã. Dia inteiro dedicado à visita da cidade rosa, capital dos
nabateans. Durante a visita, visitamos os mais importantes e
representativos monumentos esculpidos na rocha pelos nabateans. O
tesouro, famoso e internacionalmente conhecido monumento levado ao
cinema em um dos filmes de Indiana Jones, os túmulos coloridos, os
túmulos reais etc. Petra é um daqueles lugares do mundo onde se deve
pelo menos ir uma vez na vida. No final da visita, à tarde, voltar para o
hotel. Jantar e hospedagem.
15º Día– Domingo: PETRA - PEQUENA PETRA - WADI RUM (4x4
2hrs) - AMÃ
Café da manhã. Saída em direção até "The little Petra" (Pequena Petra),
apenas 15 km ao norte de Petra. Um desfiladeiro de só 2 metros de
largura com a sua típica arquitetura Nabatea torna esta visita única e
incomparável. Foi habitada pelos Nabateus e tem muitas sepulturas,
recipientes de água e canais. Saída para Wadi Rum, o deserto de
Lawrence de Arábia. Excursão no deserto de Wadi Rum e passeio por 2
horas em veículos 4x4 conduzidos por beduínos, consiste em um
pequeno tour na paisagem lunar do deserto. Vamos admirar a areia rosa
do deserto, que possui um encanto especial fornecido por maciços
graníticos. Ao finalizar a visita, saída a Amã. Chegada. Jantar e
hospedagem no hotel.

16º Día– Segunda: AMÃ - AEROPORTO
Café da manhã. À hora indicada, traslado para o aeroporto para
pegar o seu voo com destino à cidade de origem.
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395 cujo corpo transportado por anjos seria descoberto
5 séculos depois, no topo da montanha que leva seu
nome, o mosteiro é a menor diocese do mundo e o
mosteiro de O patrimônio mais antigo da sua biblioteca é
o dono dos manuscritos

EGITO:
Inclui:
 Traslados de acordo programa em carro
moderno com ar acondicionado.
 Acomodação Cairo: no Hotel Arcan / Grand
Pirâmides 4* ou similar
 Acomodação a bordo de um cruzeiro pelo
Rio Nilo da NTS com pensão completa.
 Acomodação em St Catalina: no Wadi El
Raha3* ou similar com meia pensão
 Café da manhã buffet diário
 Visitas com guia falando espanhol ou
português exceto em St. Catalina que pode
ser português ou inglês de acordo
disponibilidade
 Entradas nos lugares turísticos.




▪Ticket de avião Cairo / Luxor// Aswan / Cairo
▪ Seguro Saúde GTA plano EURO-MAX 8Dias

Serviços não incluídos:



Visto US$ 30,
(1)
Gorjetas 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$



Entrada de tomar fotos dentro el Museo Egipcio US$




Garrafa de agua Mineral e um refrigerante US$ 5,por refeição (1)


Cidade
Amã

Petra

15,
5,

(1)
(1)

(1) este valor válido para pagamento no destino por pessoa.
Voos internacionais,
3*
Al Fanar
Palace

1-La Maison
2- Oscar

4*
1-Grand
Palace
2-Arena
Space
3-Days Inn
1-P4
Quattro
2-Grand
View

5*
1-Regency
Palace
2-Holiday
Inn

5*L
1-Le
Grand
2Kempinski

Hyatt Zaman

Os preços incluem:








Recepção e assistência em espanhol no aeroporto
na chegada e partida.
Hospedagem HOTEL DE 4 * nos hotéis
selecionados em regime de meia pensão em quarto
standard.
Todas as transferências mencionadas no programa
em veículos modernos com motorista em inglês.
Entradas de acordo com o itinerário.
2 hrs Jeep Tour (4x4) em Wadi Rum.
Guia especializado em espanhol durante as visitas.

Os preços não incluem:





Despesas pessoais.
Gorjetas, Almoços.Bebidas.
Taxas de saída pela fronteira
Visto para Jordânia caso necessário.

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

Atendimento privado e personalizado em

todo o circuito

• Salas privilegiadas da nossa quota garantida

Preços em US$ por pessoa
Forma de Pagamento
Entrada 25% + 9 X nos Cartões.
Validade
2.019
Pax
Indiv
Duplo Triplo Indiv
2
4.105, 3.093, 3.017, 4.172,
4
3.616, 2.666, 2.651, 3.683,
6
3.360, 2.609, 2.594, 3.427,
8
3.351, 2.470, 2.455, 3.418,
▪ Pacote Plus A- US$ 144, por pessoa
Abu Simbel de ônibus
Pacote Plus B- US$ 136, por pessoa
Memphis e Sakarra + Luz e Som Pyramides

2.020
Duplo
3.160,
2.733,
2.676,
2.537,

Triplo
3.084,
2.718,
2.661,
2.522,
Inclui:
▪

Inclui:

Troque seu hotel no Cairo:Preços por pessoa em USD
N/Hotel

Individual
Duplo
Triplo
90,
60,
60,
Meridian Pirâmides
179,
119,
119,
Steigenberger El Tahrir 239,
149,
149,
Conrad Cairo 275,
179,
179,
2019 Troque seu hotel na Jordania:Preços por pessoa em USD
5¨*
255
150
150
5*L
400
210
210
Cairo Pirâmides

2020- Troque seu hotel na Jordania:Preços por pessoa em USD
5¨*
5*L

270
430

Noite Extra Cairo
P
/ Noite por pessoa
Individual
Arcan/ Grand Piramides AD
75,
Cairo Puiramides AD
97,
Le Meridien Piramides AD
119,
Steigenberger El Tahrir AD
134,
Conrad Cairo D
143,

165
240

Duplo
45,
60,
75,
82,
90,

165
240

Triplo
42,
57,
72,
79,
87,

Todos os preços acima acrescentar IRRF 6,38%
Fim de ano + Semana Santa (24/12/19-04/01/20 & 07/04/2017/04/20): Suplo de 40% a aplicar

