
        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Datas SGL DBL 

20/09/2017 a 

30/04/2018* USD 4.000 USD 2.625 

10/12/2017 a 

06/01/2018 USD 4.775 USD 3.175 

20/03/2018 a 

10/04/2018 USD 4.734 USD 3.158 

01/05/2018 a 

20/09/2018 
USD 3.000 USD 1.969 

 

 

Mínimo de 2 pessoas 

*Exceto em período de alta temporada (dezembro a janeiro) 
 

Hotéis previstos 
Cidade 5* deluxe Noites 

Cruzeiro Nilo Mena House (início) + Marriott (final) 4 

Cairo Oberoi Philae 4 

 

O pacote inclui: 
- 4 noites de acomodação a bordo no cruzeiro pelo Nilo, com pensão completa, 

incluindo visitas do cruzeiro com guia em espanhol; 4 noites de acomodação em Cairo, 

com café da manhã incluso; Todos os traslados com assistência em base privada; 

Todos os tours no Cairo em base privada com guia em espanhol. 

 

O pacote não inclui: 
- Visto para o Egito (28 USD por pessoa); Voos domésticos Cairo / Luxor e Aswan / Cairo 

(USD 282 por pessoa, sujeitos à alteração) Excursão em Abu Simbel, partindo de Aswan 

de avião (USD 375, por pessoa), usando serviços privativos da Emeco em Abu Simbel. 

Bebidas, Quaisquer serviços não mencionados no itinerário. 

 

Dia 1: Cairo 
Chegada ao aeroporto com recepção e traslado até o hotel.  

 

Dia 2: Cairo 
Após café da manhã, tour de dia inteiro pelas Pirâmides e Esfinge, símbolos do 

Egito. Depois, passeio em Sakkara e Memphis, importantes zonas arqueológicas 

com construções anteriores a Gizé. Retorno ao hotel para pernoite.  

 

Dia 3: Cairo 
Após café da manhã, saída para city tour pela cidade, incluindo: Museu Egípcio, que 

guarda os mais importantes artefatos do Egito Antigo, a Cidadela, uma região com 

bazares e mesquitas, e depois ao Khan El Khalili, o mais famoso mercado local do 

Cairo. Retorno ao hotel para pernoite. 

 

Dia 4: Cairo / Luxor 
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto para voo à Luxor e embarque no 

cruzeiro. Almoço a bordo e visita ao Templo de Luxor, dedicado ao Deus Amon. Em 

seguida, visita ao Templo de Karnak, construído há mais de 1000 anos. Retorno à 

embarcação e jantar a bordo. 

 

Dia 5: Luxor / Edfu 
Café da manhã a bordo e saída para explorar o Vale dos Reis, no coração da 

Necrópole de Tebas, para conhecer as tumbas dos faraós e seus tesouros deixados 

há muitas gerações. O tour continua com passeio pelo Templo de Hatshepsut. 

Retorno à embarcação e jantar a bordo. 

 

Dia 6: Edfu / Kom Ombo / Aswan 
Café da manhã na embarcação. À tarde, visita ao Templo de Edfu, um dos mais 

conservados e magníficos templos do Egito. Retorno à embarcação para almoço, 

em direção a Kom Ombo e visita ao seu templo. O Templo de Kom Ombo, 

construído há mais de 2000 mil anos com perfeita simetria, é o único templo 

egípcio dedicado a duas divindades, Sobek e Hórus. Retorno à embarcação para 

ida a Aswan, com jantar e pernoite a bordo. 

 

Dia 7:  Aswan 
Café da manhã a bordo e visita a ao Templo de Philae e à represa de Aswan. Após 

o almoço, visita ao museu Nubio. Retorno à embarcação e jantar a bordo. 

 

Dia 8: Aswan / Cairo 
Café da manhã a bordo e traslado ao aeroporto para voo com destino a Cairo. Após 

a chegada, city tour de meio dia pela região medieval de Cairo, mais precisamente 

em Bab El Fotouh, com mausoléus, mesquitas etc. Pernoite no hotel em Cairo. 

 

Dia 9: Cairo 
Café da manhã e traslado ao aeroporto. 

 

 

 

 

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

ANTIGO EGITO &  
CAIRO MEDIEVAL 

BY EMECO TRAVEL 

8 Dias / 7 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: 

- Cruzeiro Oberoi pelo Rio Nilo 

incluindo pensão completa 

- Serviço de guia em espanhol 

- Acomodação com café da manhã em 

Cairo 

 


