
 
Datas de Saidas: Nov: 30  Dez: 07,14 Janeiro/21: 18 

 
 

ROTA NO NILO COM CRUZEIRO 3 NOITES 
Desde US$ 1.256, 

+ Taxas Emirates US$ 200, 

 
Dia 01º - São Paulo . Embarque no vôo da Emirates Via Dubai  para  
Dia 02º - Cairo-Chegada  
Chegada ao aeroporto do Cairo, assistência e traslado para o hotel. Tempo livre no Cairo, capital do 
Egito, localizado às margens do rio Nilo e testemunhando a primeira grande civilização da 
humanidade. Conhecida pelos habitantes do país como a "Mãe do Mundo" por sua história milenar. 
Acomodação.  
 
Dia 03º - Cairo  
O café da manhã. Durante este dia incluímos uma visita às mundialmente famosas Pirâmides de 
Gizeh e a Esfinge. Opcionalmente podemos visitar o Museu Egípcio, o bairro copta, mesquitas e 
cidadela. Volte para o hotel e acomodação  
   
Dia 04º - Cairo-Aswan  
Com o horário programado, transfira para o aeroporto para pegar o avião para Aswan. Chegada e 
transferência para o Barco. Acomodação em cabines. Visita opcional da represa aswan high com 
passeio felucca. Almoço, jantar e pernoite a bordo.  
 
Dia 05º - Aswan-Kom Ombo-Edfu  
O café da manhã. No início da manhã, possibilidade de visitar opcionalmente os templos de Abu 
Simbel de ônibus. Volte para Aswan. Navegação para kom Ombo. Visita opcional do templo dedicada 
aos deuses Sobek e Haroeris. Continuação para Edfu. Visita opcional ao Templo de Edfu, dedicado ao 
Deus Hórus e templo mais bem preservado no Egito. Almoço e jantar a bordo  
   
Dia 06º -  -Edfu-Luxor  
A bordo. Continuação para Esna. Depois de passar pela fechadura, navegue até Luxor. Visita opcional 
do Templo de Luxor, dedicado ao deus Amon-Ra onde se destacam a avenida das Esfinges, o 
Obelisco, as estátuas de Ramsés II e os Naos. Visita opcional do Templo de Karnak, onde mais de 
18.000 estátuas foram descobertas. Almoço e jantar a bordo  
 
Dia 07º - Luxor-Cairo  
Café da manhã e desembarque. Opcionalmente, atravessaremos até a margem oeste do Nilo para 
visitar o Vale dos Reis e conhecer as fabulosas estátuas do Colosso de Memnon e do templo de 
Hatshepsut. Com horário previsto, transfira para o aeroporto para pegar o voo para o Cairo. Chegada 
e transferência para o hotel.  
 
Dia 08º - Cairo  
O café da manhã. Possibilidade de fazer excursões opcionais para Mephis e Sakkara ou Alexandria ou 
assistir ao show de luz e som nas pirâmides. Acomodação.  
 
Dia 09º - Cairo-...  
O café da manhã. Tempo livre dependendo do tempo de partida do voo e transporte para o aeroporto 
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para embarcar em seu voo de volta para o seu país de origem.  
Preços em US$ por pessoa – 
2021 
Saída 30/11 : Apartamento Duplo US$ 1.256, por pessoa + Taxas Emirates US$ 200, 
Saída 07/12 : Apartamento Duplo US$ 1.442, por pessoa+ Taxas Emirates US$ 200, 
Saída 14/12 : Apartamento Duplo US$ 1.474, por pessoa+ Taxas Emirates US$ 200, 
2022 
Saída 18/01 : Apartamento Duplo US$ 1.474, por pessoa+ Taxas Emirates US$ 200, 
 
Preço Aéreo Interno : CAIRO / ASWAN  E LUXOR / CAIRO PIX: US$ 355,  EM 1+9 US$ 398, 
 
Válido para compras até 03/11/2021 
Serviços incluídos  
Transferências de acordo com programa em carro moderno com ar-condicionado 
04 Noites de Hotel no Cairo Pirámides Park, Amarante, ou similar 
03 Noites Nile CRUISE NTS ou similar em full board  
Café da manhã diário do buffet 
Visitas indicadas no programa 
Guia profissional de língua espanhola/portuguesa durante visitas incluídas 
Taxas de entrada para os locais turísticos mencionados como incluídos  
 
Serviços NÃO incluídos  
Voos internacionais, visto do Egito e voos domésticos 
Gorjetas para motoristas e carregadores – 45$ /p.pax-Obrigatório no destino  
Entrada para o interior das Pirâmides e visitas opcionais 
Refeições não incluídas, exame pcr de chegada e partida, seguro viagem, gorjeta do guia, despesas 
pessoais, encargos bancários, bebidas, extras, etc.  
Nenhum serviço não indicado expressamente nos serviços incluídos. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


