
 PROGRAMA I. 04 NOITES EL CAIRO E ALEJANDRIA Saídas Diárias 

1º Dia - Cairo   . Chegada ao aeroporto do Cairo, 

assistência e traslado ao hotel. Tempo livre no 

Cairo, capital do Egito, localizado às margens do 

rio Nilo e testemunha da primeira grande 

civilização da humanidade. Conhecido pelos 

habitantes do país como a "Mãe do Mundo" pela 

sua história milenar.Alojamento 
2º Dia – CAIRO Café da manhã. Durante este dia, 
incluímos uma visita às famosas Pirâmides de Gizé e à 
Esfinge, com entrada no recinto. Opcionalmente, 
sugerimos que você visite a Cidadela de Saladino e o 
Museu Egípcio com almoço (Visita e almoço incluídos no 
Pacote Plus A). Alojamento e noite no Cairo 

3º Dia – CAIRO Café da manhã para atender a essa 
grande metrópole, onde podem apreciar o encanto de 
uma cidade onde o peso de sua história fascinante e sua 
vida comercial ativa é respirado. Possibilidade de 
excursões opcionais para Memphis e Sakkara, assistir ao 
show de luz e som nas pirâmides. (Visita e almoço 
incluídos no pacote Plus B). Alojamento 

4º Dia – CAIRO – ALEXANDRIA.  

Café da manhã. Pela manhã,  partida para a costa 

do Mediterrâneo, através do vale de Wadi Natrum 

para a lendária cidade de Alexandria, que foi 

fundada por Alexandre, o Grande como ele passou 

pelo Egito em sua tentativa de conquistar o 

mundo. Ele era conhecido por sua grande 

biblioteca, a maior do mundo e também de uma 

das sete maravilhas do mundo antigo, seu farol, 

localizado na ilha de Pharos. Visita da cidade onde 

podemos desfrutar A Biblioteca de Alexandria, a 

nova Biblioteca, promovida pela UNESCO, foi 

inaugurada em 2003. Vamos ver o Pilar el 

Pompeyo, com seus mais de 25 metros de altura e 

construído entre os monumentos do Sarapium em 

o ano 297 dC em honra do imperador Diocleciano. 

Continuação das Catacumbas de Kom El Shokafa, 

o maior cemitério romano da cidade, cuja 

construção remonta ao início do século II d.C. e é 

uma mistura entre arte faraônica e romana. 

Continuaremos até o anfiteatro romano, uma das 

descobertas mais recentes em Alexandria. À tarde, 

saída para o Cairo, chegada e hospedagem. 

5 º Dia: CAIRO-CIDADE DE ORIGEM Café da manhã. 

Tempo livre dependendo do horário de partida do voo e 
traslado ao aeroporto para pegar o voo de volta. Fim da 
viagem e nossos serviços. 

▪ Pacote Plus A- US$ 112, por pessoa 

Exc. Cidadela – Museu Egípcio - almoço  

▪ Pacote Plus B- US$ 136, por pessoa 

Inclui: Memphis e Sakarra + Luz e Som Pyramides 
 

PROGRAMA I. 04 NOITES NO  CAIRO E ALEJANDRIA  

Saídas Diárias 

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

• Atendimento privado e personalizado em todo o 
circuito 
• Salas privilegiadas da nossa quota garantida 

Forma de Pagamento 
Entrada 25% + 9 X nos Cartões. 

Fim de Ano +  
S.Santa               

24/12/19        -

04/01/20       

07-17/04/20 
Aplicar Suplemento 

de 40% 

FPax  Single  Doble  Triple  

2 647 496 480 

4 536 384 368 

6 504 352 336 

8 488 336 320 

01.Oct.2019-30. Abril.2020 * 
 

SERVIÇOS INCLUÍDOS:▪ Transfer de acordo com o programa em um 

carro moderno   com ar condicionado. 
▪ Alojamento no Hotel Arcan / Grand Piramides 4 * ou similar 

▪ Buffet de café da manhã diário 
▪ Visitas com guia falando espanhol / português 
▪ Ingressos para lugares turísticos 
▪ ▪ Seguro Saúde GTA plano EURO-MAX 5 Dias                                   

Serviços não Incluídos: 
 Visto US$ 30,                                                                            (1) 
 Gorjetas para 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$ 15,          (1) 

 Entrada de tomar fotos dentro el Museo Egipcio US$ 5,             (1) 

 Garrafa de agua Mineral e um refrigerante US$ 5,por refeição  (1) 
 (1) este valor válido para pagamento no destino por pessoa. 
 Vôos internacionais,  

Troque seu hotel no Cairo:Preços por pessoa em USD 
Cairo Piramides -                 56, 

Meridian Piramides            104, 

Steigenberger El Tahrir -  120,  

Conrad Cairo -                    152, 
 

 




