
 
 

EGITO ESSENCIAL - 1OF-44 - 8 DIAS 9 Refeições 

Validade: Desde janeiro de 2021 até  Setembro de 2021 (Sábado, Domingo)  

Percurso 

EGIPTO: 2 Nts El Cairo , 4 Nts Crucero Nilo 4 Días , Luxor , Edfu , Kom Ombo , Aswan , 1 Nts El Cairo 

Saídas                                                                                                                                                               Del 
01/01/2021 al 30/09/2021 ( Domingo )                                                                                                                        Del 
01/01/2021 al 30/09/2021 ( Sábado )  

ITINERÁRIO 
Dia 1: CAIRO (H) 
Chegada ao aeroporto do Cairo, assistência e traslado ao hotel. Tempo livre nesta cidade, capital de Egito, situada nas 
margens do rio Nilo, e testemunho, da primeira grande civilização da humanidade conhecida pelos habitantes do pais 
como a "Mãe do mundo" por sua história milenária. Acomodação. 
Dia 2: EL CAIRO - LUXOR (PC) 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto na primeira hora da manhã, para embarcar em voo com destino a Luxor. 
Chegada e traslado ao barco, embarque. Pensão completa no barco. Pela tarde, visitar os templos de Luxor (dedicado 
ao deus AmonRa, o Deus Sol) e Karnark, impressionante variedade de templos e lagos sagrados. Acomodação a bordo. 
Dia 3: LUXOR - EDFU (PC) 
Estadia em regime de Pensão Completa. Pela manhã aqueles passageiros que desejarem podem realizar uma 
excursão (opcional) ao Vale dos Reis, onde se encontram as tumbas dos principais faraós, aos Colossos de Mennon, ao 
templo da Rainha Hatshepsut. Pela tarde navegação para Edfu. Noite a bordo. 
Dia 4: EDFU - SOM OMBO - ASWAN (PC) 
Estadia em regime de Pensão Completa a bordo. Pela manhã visitar o Templo de Horus (deus representado por um 
falcão), um dos mais belos templos da era ptolomaica em um estado excepcional de preservação Navegação até Kom 
Ombo e visita ao templo , o único dedicado a dois deuses, Sobek e Haroesis, onde se encontra um Nilômetro (antigo 
sistema de medição do nível do Rio Nilo) e um crocodilo mumificado. Navegação até Aswan. Acomodação a bordo 
Dia 5: ASWAN (PC) 
Estadia em regime de Pensão Completa a bordo. Muito cedo, aqueles passageiros que desejarem podem reali¬zar 
uma excursão (opcional) ao Templo de Abu Simbel, que foi resgatado das águas e reconstruído acima do lugar onde se 
encontrava originalmente, para que não ficasse submerso nas aguas do Lago Nasser, após a construção da grande 
represa de Aswan (conveniente reservar na sua chegada ao Egito). Desembarque e visita a represa de Aswan, uma das 
maiores do mundo; e passeio de “faluca”, típico barco a vela da região. À noite, desfrutaremos da festa de despedida 
.Acomodação a bordo. 
Dia 6: ASWAN - EL CAIRO (AD) 
Café da manhã. Desembarque e traslado ao aeroporto e embarque em voo para o Cairo. Chegada e traslado ao hotel. 
Restante do dia livre. Pela noite, possibilidade de visita opcional do espetáculo de luz e som nas pirâmides de gize. 
Acomodação. 
Dia 7: EL CAIRO (MP) 
Café da manhã. Visita que inclui as pirâmides de Quéops, Quéfren  e Miquerinos (entrada ao interior das pirâmides 
não incluída); a Esfinge esculpida na rocha e o Instituto do Papiro. Almoço. Tempo livre. Acomodação 
Dia 8: CAIRO (D) 
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto do Cairo, para embarcar em seu voo e Fim de nossos 
serviços. 

https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/9791
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/9791
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/10898
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/11874
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/11876
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/9950
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/9791


 
Preço por pessoa (preço base) 

Início - Fim Doble Triple Single Spt 1 Pax Produto DIAS 

16/01/2021 - 27/06/2021 538 USD 526 USD 812 USD  Selección Sábado Domingo 

03/07/2021 - 19/09/2021 572 USD 560 USD 846 USD  Selección Sábado Domingo 

 
Serviços Incluídos 
Serviço Assistência Telefônica 24 HORAS 
Categoría hoteleira: Produto Selección (S) 
Traslados de chegada e saída do aeroporto principal. 
Seguro de Assistência (Coberturas de acordo com o catálogo) 
Cruzeiro pelo Nilo en Pensao Completa. 
Guias Locais em espanhol nas visitas indicadas no itinerário. 
Guia acompanhante em espanhol (em portugues quando seja possível) durante o cruzeiro pelo Nilo 
Café da manhã buffet diário 
Almoços e jantares indicados no itinerário 
TKT-A Cairo/Luxor - Aswan-Cairo incluídos 
Notas de interesse 

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: você poderá dispor de informação complementar (gastronomia, compras, locais de 
interesse, etc.) sobre os lugares a visitar deste itinerário, nesta página de Internet no item: "Informação" - "Países e 
Cidades". 

Observações 

AÉREOS 
01-01-2020 - 31-12-2022 (Produto: Todos los productos) 
- Ao ser um ITINERÁRIO COM BILHETE DE AVIÃO INCLUÍDO no momento que seja confirmado se lhe indicará uma data 
de EMISSÃO, antes dessa data poderá cancelar SEM GASTOS. A partir dessa data se gerará um custo adicional de 
gastos, também incluído no apartado SIGO "DETALHE de SERVIÇOS de seu IDENTIFICADOR" o ícone -INFO GASTOS 
CANCELAMENTO- 
AEREOS                                                                                                                                                                                01-01-
2020 - 31-12-2022 (Produto: Todos los productos) 

- IMPORTANTE: informar do nome dos passageiros tal e como aparece no passaporte dos mesmos, para a correta 
emissão de Tkts aereos. 

INFORMACION RESERVAS 
01-01-2020 - 31-12-2022 (Produto: Todos los productos) 
- El precio de las propinas del crucero es de aproximadamente 30 usd.- por persona 
INFORMACION RESERVAS 
01-01-2020 - 31-12-2022 (Produto: Todos los productos) 

- VISTOS: O visto primeiramente em Egito se pode obter no aeroporto do Cairo a sua chegada e em função aos custos 
estipulados pelo Governo Egípcio, nosso pessoal lhe asistira nesta gestão. Recordamos adicionalmente que seu 
passaporte no momento da entrada no pais deve contar com pelo menos 6 meses de validez. Importante: Algumas 
companhias aéreas por políticas próprias, podem considerar dentro de suas condições gerais, obrigar a levar o visto 
previamente gerido em função da nacionalidade. Uma vez tenha os vôos reservados é imprescindível verificar com a 
companhia aérea a viajar os vistos que podem exigir-lhe previamente ao início da viagem. 



 
INFORMAÇÃO RESERVAS                                                                                                                                                  01-01-
2020 - 31-12-2022 (Produto: Todos los productos) 

-As companhias de cruzeiros no Rio Nilo reservam-se o direito de modificar a ordem de realização do cruzeiro, 
inclusive dias antes do início dos serviços já confirmados, razão pela qual a ordem dos cruzeiros no Nilo e Lago Nasser 
pode ver-se modificada, sempre mantendo-se todos os serviços e visitas programadas. 

INFORMACION RESERVAS 

01-06-2020 - 31-12-2022 (Produto: Todos los productos) 

- Este itinerario está sujeto a cambios y modificaciones por imperativos de los gobiernos de los países. 

Hotéis previstos 

Categoria 
Hotel País Cidade 

Selección 
MERCURE LE SPHINX EGIPTO El Cairo 

Hoteles alternativos 

Categoria Hotel País Cidade 

Todos los productos BARCO MS NILE DOLPHIN EGIPTO Aswan 

Todos los productos BARCO MS NILE PREMIUM EGIPTO Aswan 

Selección MERCURE LE SPHINX EGIPTO El Cairo 

Selección PYRAMIDS PARK INTERCONTINENTAL EGIPTO El Cairo 

Selección CAIRO-PYRAMIDS EGIPTO El Cairo 

Todos los productos BARCO MS SARAH EGIPTO Luxor 

Todos los productos BARCO MS ALYSAA EGIPTO Luxor 

Todos los productos BARCO MS AL JAMILA EGIPTO Luxor 

Todos los productos BARCO MS AL KAHILA EGIPTO Luxor 

Todos los productos BARCO MS MISS EGYPT EGIPTO Luxor 

Todos los productos BARCO MS SEMIRAMIS III EGIPTO Luxor 

 


