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EGITO COM PRAIA HURGHADA  
10 Dias / 09 noites 

 
PLAZAS LIMITADAS 

 

 
Roteiro Previsto 
 
1º Dia- AEROPORTO/ CAIRO 
Chegada ao aeroporto Internacional do Cairo recepção por um assistente falando português e traslado ao 
hotel. 
 
2º Dia: CAIRO. (Café).  
Café da manhã no hotel. Pela manhã faremos uma visita panorâmica às Três Pirâmides de Gizé: Quéops, 
Kefren e Mecerinos, o conjunto arquitetônico considerado a mais importante das Sete Maravilhas do 
Mundo Antigo. Admiraremos a Esfinge com cabeça humana atribuída ao Rei Khafren e corpo de leão e 
visitaremos o Templo de Khafren. À tarde possibilidade de visita opcional a Memphis e Sakkara. 
hospedagem. 

3º Dia Cairo / Aswan. (café/Almoço/jantar).  
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Café da manhã no hotel. Traslado para o Aeroporto do Cairo partida para Aswan. Chegada em Aswan. 
Visita à Barragem Alta considerada a maior barragem do mundo na altura com um corpo de 3800 metros 
e 111 metros de altura. Transfer para o barco a motor e embarque. Almoço a bordo Jantar e noite a bordo 
em Aswan. 

 

4º Dia: ASWAN / KOM OMBO / EDFU. (café/Almoço/jantar). 
Pensão completa a bordo. Navegando para Kom Ombo. Visita ao templo dedicado aos deuses Sobek e 
Haroreis. Neste templo destaca-se sobretudo o relevo dos instrumentos medicinais. Ao longo dos anos, 
as pessoas desta cidade não gostaram de ser associadas a um deus que representa o mal (Sobek), então 
adicionaram outro deus, Haroreis, como seu irmão e parceiro no culto do templo. Reza a lenda que Sobek, 
o Irmão do mal, planejou contra seu Irmão Haroreis e a população quando viu seu amado deus deixar a 
cidade, Ele também partiu até que a cidade estivesse completamente deserta. Navegação em direção a 
Edfu. Pernoite a bordo. 

5º Dia: EDFU / ESNA / LUXOR. (café/Almoço/jantar). 
Pensão completa a bordo. Visita ao Templo de Hórus. É o templo mais bem preservado do Egito e o mais 
importante depois de Karnak. Uma de suas características mais curiosas é a iluminação do templo, com 
salas cada vez menores que aos poucos impedem a passagem da luz até chegar ao santuário escuro, que 
recebe iluminação apenas do eixo. Navegação para Luxor, Visita ao Templo de Karnak ou aos Templos de 
Karnak que é considerado o maior templo do Egito com sua avenida de carneiros e seu salão de 132 
colunas e o Templo de Luxor dedicado ao deus Amón - Ra onde se destacam a Avda. de las Esfinges, o 
Obelisco com mais de 25 metros de altura e as estátuas de Ramsés II e Naos. Jantar e noite a bordo em 
Luxor. 

6º Dia : LUXOR / HURGHADA. (café em LUXOR e T/I em HURGHADA).  
Desembarque após o café da manhã. Resto do dia para atividades pessoais. À hora marcada, transfer em 
carro com ar condicionado para Hurghada, transfer para o hotel. Resto do dia livre para desfrutar da 
beleza da praia do Mar Vermelho e das instalações do seu hotel OU para uma visita opcional Jantar e 
pernoite no hotel em Hurghada. 

7º Dia: HURGHADA. (T/I).  
Café da manhã no hotel. Dia livre em Hurghada, para fazer excursões opcionais como Quad e conhecer as 
montanhas do Mar Vermelho ou descansar em suas praias. Jantar e hospedagem. 

8º Dia: HURGHADA. (T/I). 
Café da manhã no hotel. Dia livre para curtir as praias do Mar Vermelho e praticar esportes aquáticos, ou 
fazer excursões opcionais como safári no deserto oriental, mergulho ou snorkel. Jantar e hospedagem. 
 
9º Dia: HURGHADA / CAIRO. (café). 
D Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto de Hurghada para embarque no vôo com destino ao 
Cairo. Recepção, assistência e traslado ao hotel. Pernoite no hotel no Cairo. 
 
10º Dia: CAIRO / AEROPORTO. (café). 
Café da manhã no hotel. Check-out e traslado ao aeroporto com assistência em português 
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A ordem das visitas pode ser variada sem afetar o conteúdo do programa 

 

 

 

PACOTE INCLUI: 
 
Egito 

 
 03 noites de hospedagem no Cairo com café da manhã. 
 03 noites de cruzeiro no Rio Nilo (Aswan/Luxor)com Pensão  completa. (sem bebidas) 
 03 noites de hospedagem em Hurghada Regime tudo incluido. 
 H/D PIRÂMIDES: Visite as Pirâmides de Gizé, A Esfinge, o Templo do Vale "sem entrar no interior de uma 
pirâmide” 
 OS VOOS DOMSETICOS CAI/ASW – HRG/CAI P/P 

 

Visitas do Cruzeiro: 

 Aswan: Represa Alta.  
 Luxor: Templo do Karnak e Templo de Luxor. 
 Edfu: O templo dedicado ao deus Horus. 
 Kom Ombo: O templo dedicado aos deuses Sobek e Haroeris. 
 Todos os transfers in/out em carros com ar condicionado 
 Guia em português durante as visitas. 

 
 
PACOTE NÃO INCLUI: 
 
 Gorjetas gerais para a viagem (pagando USD 50 por pessoa no Egito excluindo o guia). 
 Visitas extras não mencionadas acima como incluídas 
 Refeições e bebidas extras não mencionadas como incluídas.   
 Qualquer almoço ou jantar não mencionado no programa 
 Extras e gastos pessoais.   
 Vistos do Egito de 30.00 USD por persona (processo online para algumas nacionalidades) consulte-nos. 
 Qualquer excursão opcional. 
 Voos internacionais ou domesticos. 
 qualquer serviço não mencionado como incluído. 
 Seguro de viagem pessoal. 
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DURANTE OS MESES DE MARÇO E APRIL 2022 

PARTIDAS GARANTIDAS CADA SEGUNDA, TERÇA, QUINTA E SEXTA. 

 

CIDADE 

HOTELES PREVISTOS OU SIMILARES 

CHECK IN : 15:00 

CHECK OUT : 12:00 

CAIRO  RAMSES HILTON HOTEL  CONRAD CAIRO HOTEL SHERATON CAIRO HOTEL  

CRUZEIRO  M/S SARAH CRUCERO M/S TUYA OU SIMILAR M/STUYA OU SIMILAR 

HURGHADA SWISS INN HURGHADA HOTEL SWISS INN HURGHADA HOTEL CONTINENTALHURGHADA HOTEL 

DURANTE O VERÃO “DO MES DE MAIO AO MES DE SET 2022 

PARTIDAS GARANTIDAS CADA SEGUNDA, TERÇA, QUINTA E SEXTA. 

 

CIDADE 

HOTELES PREVISTOS OU SIMILARES 

CHECK IN : 15:00 

CHECK OUT : 12:00 

CAIRO  RAMSES HILTON HOTEL  CONRAD CAIRO HOTEL SHERATON CAIRO HOTEL  

CRUZEIRO  M/S SARAH CRUCERO M/S TUYA OU SIMILAR M/STUYA OU SIMILAR 

HURGHADA SWISS INN HURGHADA HOTEL SWISS INN HURGHADA HOTEL CONTINENTALHURGHADA HOTEL 

POR PESSOA EM DUPLO 
PLANO PIX A VISTA 
PLANO 1+9x Entrada 25% e saldo 
em 9 X VISA e Mastercard 

US$ 1.144, 
US$ 1.281, 

US$ 1.186, 
US$ 1.329, 

1.320, 
1.478, 

Suplemento Individual 
PLANO PIX A VISTA 
PLANO 1+9x Entrada 25% e saldo 
em 9 X VISA e Mastercard 

 
 

US$ 345 
Us$ 387 

 

 
US$ 399 
US$ 447 

 
US$ 487 
US$ 545 
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Parte Aérea:    EMIRATES PREÇO POR PESSOA Primeiro e Segundo Passageiro 

Tarifa US$ 541,00  Parcelado até 9 X 

+ (1)Taxas US$ 481,00 a vista 

×Válido para Emirates 
Parcelamento em até 12x* sem juros nos cartões: 

    

* código OTATO EK12  |  Válido até 30/06/22 

Demais formas de pagamento continuam válidas conforme os códigos: 

09x Sem Juros código OTATO EK0009 
05x Sem Juros código OTATO EK0005 
03x Sem Juros código OTATO EK0003                                                        
 Parcelamento válido para cartões emitidos no Brasil pessoa física. 
* Informações sujeitas a alterações sem aviso prévio. 
Consulte para demais regras. 
 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

1. Partidas garantidas mínimas 2 pax; para um pax viajando sozinho por favor consulte o 
suplemento adicional  

2. Oferta válida para reservas até 31 de Agosto 2022. 
3. Os quartos com duas camas estão sujeitos à disponibilidade no momento de check- in. 
4. O quarto triplo é composto por uma cama de casal + cama dobrável extra OU sofá-

cama. 
5. Os preços não são válidos para datas de eventos com suplementos. 
6.  Quaisquer alterações ou modificações para o programa implica suplementos. 
7. Nenhum hotel inclui Early check-in ou late check-out. 
8. O check in nos hotéis é a partir das 15:00 hrs e o check-out é às 12:00 hrs 
9. A ordem das visitas pode mudar no destino. 
10. Os preços não são válidos para a temporada de Fim de Ano 
11. Os  serviços oferecidos são baseados em nossos serviços e partidas regulares.  
12. Se as crianças solicitarem uma cama extra, será contada como um quarto triplo. 
13. A disponibilidade dos hotéis está sujeita a alterações. Caso não haja disponibilidade, 

será oferecida uma opção semelhante da categoría mesma 


