Egito Promocional 6 noites
7 dias / 06 noites
a partir de
R$ 1.271

+9x de R$ 330
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 - Luxor
Não inclui passagem aérea
Hospedagem com café da manhã
De 06 de Junho a 31 de Outubro de 2022

Inclui
Traslados de chegada e saída no Cairo

Guia de língua Espanhola
03 noites no Cairo no Hotel Waha ou similar com café da manhã
03 noites a bordo do Cruzeiro Radamis I ou similar com pensão completa
Visita externa das Pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos
Passeio em Feluca pelo Rio Nilo
Visita do Templo de Sobek, Edfu, Karnak e Luxor
Voos domésticos em classe econômica Cairo – Aswan/ Luxor -Cairo

Roteiro
DIA 1 / CAIRO
Chegada ao aeroporto do Cairo. Assistência pela equipe receptiva para transferi-lo para o hotel da categoria escolhida.
DIA 2 / CAIRO
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para visitar as famosas pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos, uma das 7 maravilhas do
mundo, isto é, o trabalho feito há mais de 4500 anos. A Enigmática Esfinge, uma única pedra de 72 metros de comprimento e 20 metros de
altura, e o Templo do Vale. Retorno ao hotel e hospedagem.
DIA 3 / CAIRO – ASWAN
Café da manhã no hotel. No horário agendado, encontre com a equipe receptiva para transferi-lo ao aeroporto para embarcar em voo para
Aswan. Uma vez chegada em Aswan, assistência de equipe local para levá-lo ao cruzeiro da categoria escolhida. Distribuição de cabines e
almoço. Possibilidade de fazer a visita opcional a Abu Simbel, conjunto de templos que foram movidos do seu local original após a construção
da Barragem Alta. De tarde, desembarque para um passeio em Feluca pelo Rio Nilo. Jantar e noite a bordo.
DIA 4 / ASWAN - KOM OMBO - EDFU
Café da manhã a bordo. Navegação para o Kom Ombo. Na parte da tarde, visita do Templo de Sobek, o deus crocodilo, que tem os
instrumentos cirúrgicos. Almoço a bordo. Navegação para Edfu. Jantar e noite a bordo.
DIA 5 / EDFU - LUXOR
Café da manhã a bordo. Na parte da manhã visita do Templo de Edfu, o mais bem preservado dedicado ao deus Huros filho de Osíris e Ísis.

Continuação navegando para Luxor passando pelo bloqueio Esna. Almoço e jantar a bordo.
DIA 6 / LUXOR - CAIRO
Café da manhã a bordo. Desembarque pela manhã para visitar a margem Leste de Luxor que é constituído pelos Templos de Karnak, que são
um conjunto de fortificações e 22 templos construídos em diferentes estágios da era faraônica e o Templo de Luxor, que foi construído por dois
faraós: Amenophis III e Ramsés II. Em horário determinado, desembarque e traslado ao aeroporto para tomar o voo para o Cairo. Chegada ao
aeroporto do Cairo. Assistência da equipe receptiva para transfer para o hotel da categoria escolhida.
DIA 7 / CAIRO
Café da manhã, no horário agendado, encontro com equipe local para transfer para o aeroporto.

Hospedagens
Nome: Hotel Barcelo | Cidade: Cairo - 3 Estrelas
Nome: Tuya O A Sara | Cidade: Cruzeiro - 3 Estrelas

Saídas e Preços
Datas de saídas do Cairo

Saídas em 2022
Julho 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25, 26
Agosto 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29, 30
Setembro 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26, 27

Novembro 01, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28, 29
Dezembro 05, 06, 12, 13, 19, 20

Saídas em 2023
Janeiro 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31
Fevereiro 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27, 28
Março 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27, 28

A partir de USD 769 + 2% de imposto (valor do pacote por pessoa em acomodação dupla)
A partir de USD 769 + 2% de imposto (valor do pacote por pessoa em acomodação tripla)
A partir de USD 1.009 + 2% de imposto (valor do pacote em acomodação individual)*

Saídas com valores adicionais para Outubro de 2022 – Natal/Ano Novo e Semana Santa

Outubro de 2022 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31
Dezembro de 2022 26*, 27*

Janeiro de 2023 02*, 03*
Abril de 2023 03*, 04*, 10*, 11*, 17*, 18*, 24*, 25*

A partir de USD 969 + 2% de imposto (valor do pacote por pessoa em acomodação dupla)
A partir de USD 969 + 2% de imposto (valor do pacote por pessoa em acomodação tripla)
A partir de USD 1.209 + 2% de imposto (valor do pacote em acomodação individual)*

Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas viajando juntas.
* Passageiro viajando sozinho em apto solteiro USD 1145, + 2% de imposto !

Observações
Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas viajando juntas!
** Suplemento para viagem de apenas 1 pessoa em apartamento single: USD 190 + 2% de imposto, sobre o valor do apto solteiro da
época vigente!

Fotos

