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ROTA DO NILO PLANO “B”  CODIGO: EG002 

Día 1 El Cairo 
Chegada ao Aeroporto do Cairo. Assistência do nosso representante 
de fala portuguesa com chocolates e flores para as mulheres. Trâmites 
do visto da entrada e traslado ao hotel seleccionado. Alojamento. 
 
Día 2 El Cairo 
 Café da manhã. Visita de dia completo onde vão incluídas as famosas 
Pirâmides do Keops, do Kefren e do Micerinos (entrada ao interior das 
pirâmides não está incluída). Depois, visitam o Templo do Vale e a 
impressionante Esfinge, o Instituto do Papiro onde se mostrará como 
se faz o Papiro. Visita ao Museu Egípcio onde vamos ver os túmulos 
dos reis egípcios. Regresso ao hotel e alojamento. 
 
Día 3 Aswan – Crucero  
Café da manhã. Transfer para o aeroporto no início da manhã para 
partir em voo para ASWAN. Chegada e. Visita da Represa Alta de 
Aswan, o Templo de Isis (Philae) que está em uma ilha que acessa 
isto em um barco.Transferir para a lancha selecionada no rio. Procedimentos de embarque e 
hospedagem. Almoço a bordo e noite a bordo. 
  
Día 4 Aswan-Kom Ombo – Edfu 
Pensão Completa a bordo. Navegação para Kom Ombo e visita do 
Templo de Sobek. Navegação para Edfu e visita do Templo de Horus 
(Deus antigo representado por um falcão). Navegação para Luxor. Noite 
a bordo. 
Día 5 Luxor 
 
Pensão Completa a bordo. De manhã, visita da Beira Oriental do Rio 

Nilo onde visitamos os Templos de Luxor (dedicado ao Deus Amon-Ra, Deus do Sol) e o templo 

de Karnak, que inclui 22 templos. Noite a bordo. 

Día 6 Luxor – El Cairo 
Café da manhã e desembarque. Atravessaremos o rio Nilo para visitar 

a costa ocidental, onde visitaremos o Vale dos Reis, o Templo de 

Hatshepsut e os Colossos de Memnon. Transfer para o aeroporto e 

partida em voo para o Cairo. Chegada e traslado ao hotel. Alojamento. 

Día 7 El Cairo  país de origen  
Café da manhã. Check out do hotel e traslado ao Aeroporto do Cairo para voltar ao seu país. 

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS 
 

                        Nota: O desenvolvimento das visitas pode ser modificado, sem mudar o proceso 
da realização das mesmas. 

ROTA DO NILO “B” 
7 DÍAS / 6 NOITES 

Saídas Regulares: Quarta e quinta 
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ROTA DO NILO PLANO ”B”   CODIGO: EG002 
 

Pacote: Parte Terrestre : Preços em US$ por pessoa. MÍNIMO 2 PAX 
Forma de Pagamento Entrada 25% e saldo em 9 parcelas. 

Preços em USD  por pessoa 

OPÇÃO HOTEL DO CAIRO BARCO 
01 Oct -30 Abril. 20  

DBL TPL SGL SUP 

D 
Kempinski Nile Hotel 5*++ 

Intercontinental City Stars 5*++ 
Ms Farah 5* GL 2.097, 2.081, 830, 

INCLUI 
 Traslados em autocarros de luxo com ar condicionado. 
 Assistência no Aeroporto pelo representante de Golden Nile. 
 3 noites de alojamento no Cairo na base de alojamento e Café da manhã em quarto estándar. 
 3 noites de cruzeiro pelo Nilo com pensão completa a bordo. 
 Visitas de acordo com o itinerário indicado acima. 
 Guia egiptólogo de fala portuguesa para as visitas 
 PLANO GOLDEN 
 Visto da entrada a o Egito.  
 Voos domésticos Cai/Asw – Lxr/Cai 
 Entrada para tirar fotografiass dentro do Museu Egípcio  5 USD por pessoa 
 Todos os nossos passageiros são recebidos no Aeroporto com chocolates e flores para 

mulheres. 
 Entregamos sempre um cartão SIM do telefone para que possam receber chamadas de 

qualquer lugar do mundo. No caso de grupos, entregamos um telefone celular com um 
número para o tour líder pronto para receber chamadas. 

 Para passageiros individuais no final da viagem, entregamos um papiro com o nome de 
cada passageiro 

 Grupos  o papiro entregado no final da viagem terá o logotipo e o nome da sua agência 

 Seguro GTA Plano EUROMAX 9 dias 
 

NÃO INCLUI 
 Entrada ao interior da Pirâmide 25 USD por pessoa 
 Entrada à Sala de Múmias no Museu Egípcio 15 USD por pessoa 
 Gorjetas  durante a viagem 
 Bebidas com refeições. 
 Extras e despesas pessoais. 
 Tudo aquilo que não esteja mencionado como incluído. 

 

 

 

 

ROTA DO NILO COM ALEJANDRIA    CODIGO: EG003 


