Egito Histórico
08 dias / 07 noites
a partir de
R$ 1.734

+9x de R$ 450
por pessoa em acomodação dupla de acordo com o câmbio do dia + imposto
O Egito é conhecido por seus tesouros antigos e história notável, no entanto, há mais no Egito do que você pode esperar.

Paises: Egito
Cidades: Aswan - Cairo - Edfu - Luxor
Não inclui passagem aérea
Hospedagem com café da manhã
De 04 de Junho de 2022 a 30 de Abril de 2023

Inclui
Encontro e traslados (chegada e saída);
Hospedagem com café da manhã no Cairo;
Hospedagem com pensão completa no cruzeiro de Nilo;

Traslados em veículo turístico moderno;
visitas e entradas para os lugares mencionados no programa;
Guia de fala hispânica durante as visitas, com noção de português;
Voos domésticos.

Roteiro
DIA 1: CAIRO
Chegada ao aeroporto do Cairo. Assistência do nosso guia para levá-los ao hotel da categoria escolhida.
DIA 2: CAIRO
Café da manhã. Dia cheio de passeios. Pela manhã visita as famosas pirâmides: Quéops, Quéfren e Miquerinos, a única das sete maravilhas do
mundo que permanece, construídas a mais de 4500 anos, a enigmática Esfinge construída numa única pedra de 72 metros de comprimento e
20 metros de altura e o Valle do Templo. À tarde, visitaremos o importante Museu do Cairo onde você pode ver os tesouros de Tut Ankh Amoun
e outras muitas peças sobreviventes do antigo Egito, como a escriba sentado, a estatueta de Quéops e o cotidiano do Egito antigo. Retorno
para o hotel e hospedagem.
DIA 3: CAIRO - LUXOR
Desembarque em Luxor, assistência do nosso pessoal para levá-los ao cruzeiro da categoria escolhida. Distribuição de cabines e almoço. À
tarde é feita uma visita nos templos de Karnak, que são um complexo fortificado de 22 templos construídos em diferentes fases da era faraônica
e o templo de Luxor, que é uma obra construída por dois faraós: Amenophis III e Ramsés II. Jantar e pernoite a bordo.
DIA 4: LUXOR - EDFU
Café da manhã. Pela manhã visitaremos a margem ocidental do Nilo, compreendendo os colossos de Memnon, há apenas duas estátuas que
permanecem do templo funerário de Amenophis III; o Vale dos Reis, que inclui a tumba que foi encontrada intacta, a tumba de Tut Ankh Amoun
(para o túmulo não está incluído entrada) e o templo da rainha Hatchepsut. Retorno ao navio. Almoço a bordo. Navegaremos para Edfu
passando pela Eclusa de Esna. Jantar e pernoite a bordo.
DIA 5: EDFU – KOM OMBO - ASWAN
Café da manhã. Pela manhã visita ao templo de Horus, o Deus Falcão, filho de Osíris e Ísis. Almoço a bordo. Navegaremos para Kom Ombo. A

tarde visita ao templo de Sobek, o Deus crocodilo, um dos grandes cirurgiões do passado - nas paredes do templo, vocês verão histórias
contadas em hieróglifos de partos, cirurgias, etc. Jantar e pernoite a bordo. Navegaremos então para Aswan.
DIA 6: ASWAN
Café da manhã. Passeio de felucca. Jantar e noite a bordo.
DIA 7: ASWAN – CAIRO
Café da manhã e desembarque. Possibilidade de fazer uma visita ao templos de Abu Simbel, um conjunto de templos que foram movidos do
seu local original após a construção da represa. No horário agendado nossos funcionários irão levá-los para o aeroporto com destino ao Cairo.
Chegada ao aeroporto do Cairo. Assistência do nosso guia para levá-los ao hotel da categoria escolhida.
DIA 8: CAIRO
Café da manhã. No horário agendado, nossos funcionários irão levá-los ao aeroporto para embarque em seu voo de retorno.

Hospedagens
Nome: Hotel Barcelo | Cidade: Cairo - 4 Estrelas
Nome: Solaris II | Cidade: Cruzeiro - 4 Estrelas

Saídas e Preços
Datas de saídas do Cairo em 2022

Junho 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25, 26
Julho 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31
Agosto 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27, 28

Setembro 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24, 25

A partir de USD 1.049 + 2% de imposto (valor do pacote por pessoa em acomodação dupla)
A partir de USD 1.030 + 2%de Imposto (valor do pacote por pessoa em acomodação tripla)
A partir de USD 1.265 + 2% Imposto (valor do pacote em acomodação individual)

SAÍDAS COM VALORES ADICIONAIS PARA O MÊS DE OUTUBRO

Outubro 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29, 30

A partir de USD 1.169 + 2% de imposto (valor do pacote por pessoa em acomodação dupla)
A partir de USD 1.159 + 2% de imposto (valor do pacote por pessoa em acomodação tripla)
A partir de USD 1.385 + 2% imposto (valor do pacote em acomodação individual)

SAÍDAS DE NOVEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023

PREÇOS EM HOTÉIS 4 ESTRELAS

A partir de USD 1.095 + 2% de imposto (valor do pacote por pessoa em acomodação dupla)
A partir de USD 1.075 + 2% de imposto (valor do pacote por pessoa em acomodação tripla)
A partir de USD 1.320 + 2% de imposto (valor do pacote em acomodação individual)

Suplemento para apenas 1 pessoa viajando SEM ACOMPANHANTES: USD 175 + 2% de imposto
Suplemento por pessoa para visto de entrada e gorjetas: USD 129 + 2% de imposto
Criança de até 02 anos incompletos a dividir apto duplo com dois adultos USD 335, + 2% de imposto
Criança de 02 a 12 anos incompletos a dividir apto duplo com dois adultos USD 765, + 2% de imposto

Observações
SUPLEMENTOS (Preços por pessoa em USD):
Suplemento para apenas 1 pessoa viajando SEM ACOMPANHANTES: USD 175 + 2% de imposto
Suplemento por pessoa para visto de entrada e gorjetas: USD 129 + 2% de imposto
Criança de até 02 anos incompletos a dividir apto duplo com dois adultos USD 335, + 2% de imposto
Criança de 02 a 12 anos incompletos a dividir apto duplo com dois adultos USD 765, + 2% de imposto

Fotos

