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CÓD: A G E G 01 CAIRO  | CRUZEIRO NO NILO

EGITO CLÁSSICO
7 NOITES

DIA 1 - C A I R O
Chegada ao aeroporto do Cairo e traslado ao hotel. 
Resto do dia livre. Refeições: nenhuma.

DIA 2 - CAIRO 
Café da manhã no hotel e saída para visitar excursão 
de dia inteiro às Pirâmides de Gizé, a Esfinge e o 
Museu Egípcio. As Pirâmides e a Esfinge foram 
consideradas pelos gregos como uma das sete 
maravilhas do mundo. Diante dessa imensidão, você 
não pode deixar de sentir a maravilha e espanto 
que tantos escritores e artistas tentaram transmitir ao 
longo dos séculos. Não muito longe das pirâmides 
está a Grande Esfinge de Gizé, que data da época 
de Kephren (2620 a.C). Esculpida em calcário, 
esta estátua inesquecível combina a cabeça de um 
faraó com o corpo de um leão. O Museu Egípcio é 
o repositório mais importante de antiguidades egípcias 
em qualquer lugar do mundo, contando com artefatos 
dos períodos faraônico e greco-romano. Retorno ao 
hotel. Refeições: café da manhã.

DIA 3 - CAIRO | LUXOR  
Café da manhã no hotel. Transfer para o aeroporto 
para tomar voo com destino a Luxor. Chegada 
e traslado ao porto para embarcar no cruzeiro. 
Depois do almoço a bordo, visita ao Templo de 
Luxor, dedicado a Deus Amon, e o Templo de Karnak, 
construído há mais de mil anos por gerações de faraós. 
Refeições: pensão completa.

DIA 4 - LUXOR | EDFU 
Após o café da manhã a bordo, partida para explorar 
o Vale dos Reis e Rainhas, uma vasta cidade dos 
Mortos, onde magníficos túmulos eram esculpidos 
nas rochas do deserto, ricamente decorado e cheio 

de tesouros para a vida após a morte de gerações 
de faraós. Depois, visite o templo de Hatshepsut, 
dedicado à única mulher faraó do antigo Egito. 
Continuação com parada para fotos nos Colossos 
de Memnon. Resto do dia livre a bordo do cruzeiro. 
Refeições: pensão completa. 

DIA  5  -  EDFU | KOM OMBO 
Após o café da manhã a bordo, partida para 
explorar o extraordinário Templo de Horus em 
Edu. Almoço a bordo e depois visita ao Templo de 
Kom Ombo, dedicado ao deus crocodilo Sobek. 
Resto do dia a bordo do cruzeiro. Refeições: pensão 
completa.

DIA  6  -  ASWAN
Café da manhã a bordo e saída para visitar a 
Barragem Alta de Aswan. Depois, visita do 
majestoso templo de Philae, na ilha Agilka. Em 
seguida, prossiga para as pedreiras de granito, 
que forneceram aos antigos egípcios a pedra mais 
dura que foi utilizada na construção das pirâmides e 
templos, e onde continua tendo um grande obelisco 
inacabado. Pela tarde passeio de felucca no Nilo 
e resto do dia livre. Refeições: pensão completa.

DIA  7  -  ASWAN | CAIRO   
Café da manhã no hotel. Transfer para o aeroporto 
para tomar voo com destino a Cairo. Transfer para o 
hotel e resto do dia livre. Refeições: café da manhã.

DIA  8 -  CAIRO
Café da manhã no hotel e check-out. Traslado para 
Aeroporto do Cairo. Refeições: café da manhã.

ÉVORA

MARVÃO

VISEU

GUIMARÃES

CAIRO

LUXOR

EDFU

ASWAN

CIDADE

CAIRO Hotel Oasis Pyramids Hotel Le Meridien Pyramids Hotel Cairo Nile Fairmont

CRUZEIRO Tuya Cruise Amwaj Cruise Nile Goddess Cruise

A PARTIR DE USD 816 USD 997 USD 1130

ROTA CIA AÉREA TARIFA

Cairo - Luxor | Aswan Cairo Disponível USD 266

• Visitar o túmulo de Tutancâmon no Vale dos Reis;

• Explorar os bazares do Cairo.

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa e hotéis previstos;

• Preços acima com base mínima de 2 passageiros em USD;

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;

• Acomodação sujeito a disponibilidade..  

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Acomodação com café da manhã nos hotéis previstos ou similares;

• Todos traslados em serviço privado. As transferências de chegada 

e partida com assistência em espanhol;

• Refeições de acordo com o itinerário (sem bebidas);

• Passeios em serviço privado no Cairo e compartilhados durante 

as visitas do Cruzeiro com guias locais em espanhol. 
   

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOSS
• Voos internacionais e domésticos;

• Refeições não mencionadas; Bebidas Visto; Gorjetas; Seguro;

• Atividades opcionais.

SAÍDAS: Diárias

ESTILO DE VIAGEM   | 

IMPERDÍVEL


