
        

 

Dia 11: Aswan / Cairo 

Café da manhã no hotel e transfer até o aeroporto para voo com destino a Cairo. 

Chegada e transfer para o hotel. Tour de meio dia para conhecer a parte antiga da 

cidade. Pernoite em Cairo (Marriott).  
 
Dia 12: Cairo 
Transfer até o aeroporto. 

 

 
 
 
 
 
 

Períodos Single Double 

20/09/17 a 30/04/2018* (exceto 

alta temporada) 
USD 3995 USD 2433 

10/12/17 a 06/01/18 (alta 

temporada) 
USD 4375 USD 2688 

25/03/18 a 10/04/18 USD 4338 USD 2675 

01/05/18 a 20/09/18 USD 3700 USD 2273 

 
Cidade Acomodações previstas Noites 

5* Superior 

Cruzeiro 

pelo Nilo 
Dahabiya 5 

Cairo Mena House (início) e Marriott (final) 4 

Aswan Sofitel Old Cataract Aswan 1 

Luxor Sofitel Winter Palace Luxor 1 

Ou similares   
 
O pacote inclui: 
- Acomodação com café da manhã; Todos os transfers com assistência; Todas as 

visitas mencionadas no roteiro com guia em espanhol; 5 noites de acomodação no 

cruzeiro Dahabiya com pensão completa;  

 

O pacote NÃO inclui: 
- Visto de entrada no Egito (USD 28 por pessoa).; Voos domésticos (Cairo x Luxor e 

Aswan x Cairo) – USD 250 dólares por pessoa, sujeito à alterações; Tours e serviços 

não mencionados no roteiro; Bebidas durante as refeições. 

Dia 1: Cairo 
Chegada em Cairo com assistência no aeroporto e transfer para o hotel. Pernoite 

em Cairo. 

 

Dia 2: Cairo 
Café da manhã no hotel e visita de dia completo às Pirâmides de Gizé, consideradas 

uma das setes maravilhas do mundo, e à imponente Esfinge. Visita à Memphis, 

antiga capital do Egito e à Sakkara, uma das zonas arqueológicas mais fascinantes 

do país. Retorno ao hotel para pernoite. 

 

Dia 3: Cairo  
Café da manhã no hotel e visita ao Museu Egípcio, onde permanecem guardadas 

as mais importantes antiguidades egípcias. O tour continua pela Cidadela, com 

visitas à algumas Mesquitas e ao Bazar de Cairo. Retorno ao hotel para pernoite. 

 

Dia 4: Cairo / Luxor 
Café da manhã no hotel e transfer para o aeroporto com destino a Luxor. Chegada 

e transfer para o hotel. Dia livre e pernoite no hotel. 

 

Dia 5: Luxor  
Café da manhã no hotel e transfer para Cruzeiro no Rio Nilo. Almoço e visita ao 

complexo de Templos de Karnak e Templo de Luxor. Jantar e pernoite a bordo. 
 

Dia 6: Luxor / Esna 
Café da manhã a bordo e visita ao Vale dos Reis, conhecido como o cemitério dos 

Faraós. O tour continua com visita ao Templo de Hatshepsut, um dos mais 

impressionantes do Egito. O tour termina com visita às Estátuas de Amenhutep III. 

Jantar e pernoite a bordo. 

 

Dia 7: Esna / Edfu 
Café da manhã a bordo enquanto se aprecia a bela paisagem de Esna. Navegação 

em direção a Edfu e meio dia de visita ao Templo de Horus com passeio de 

carruagem puxada por cavalos. Jantar e pernoite a bordo. 

 

Dia 8: Edfu / Aswan 
Café da manhã a bordo e saída em direção a Aswan. Visita a ilha de Sheikh Fadl e 

vista panorâmica do Templo de Kom Ombo. Jantar e pernoite a bordo. 

 

Dia 9: Aswan 
Café da manhã a bordo e visita à Represa de Aswan e ao Templo de Philae. Jantar 

e pernoite a bordo. 

 

Dia 10: Aswan 
Café da manhã a bordo e visita opcional ao Templo de Abu Simbel. Traslado ao 

hotel em Aswan para pernoite.  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Reservas ou maiores informações: 
 hebaf@emeco.com 
agbrands.com.br (11) 3569-0857 

EGITO IMPERIAL 
BY EMECO TRAVEL 

12 Dias / 11 Noites 

Preços e Condições – 2017/18 (em USD por pessoa)  

Válidos até Setembro/2018 sujeitos à alteração sem aviso prévio. Hotéis 

sujeitos à disponibilidade. 

 

Destaques do Programa: 

- Acomodação 5* superior com café 

da manhã 

-  Serviço de guia em espanhol 

- Cruzeiro pelo Rio Nilo incluindo 

pensão completa 

 


