
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto do Cairo,
para embarcar em seu voo e Fim de nossos serviços. Check out ao meio-dia. 

Opcional: Fortaleza de Saladino, Mesquita de Alabastro ou Memphis e Saqqara 
Noite Tour opcional: Jantar em um Navio Restaurante no Nilo com show de danças típicas 

Dia 01 Cairo  

Chegada ao aeroporto do Cairo, assistência, entregando o Visto da Entrada antes
da imigração e traslado ao hotel. Tempo livre nesta cidade, capital de Egito,
situada nas margens do rio Nilo, e testemunho, da primeira 
grande civilização da humanidade conhecida pelos habitantes do país como a
“Mãe do mundo” por sua história milenária.
Acomodação. Check in a partir das 14hrs. 

Dia 02 Cairo 

Dia 03 Cairo 

Dia 04 Cairo 

Dia 05 Cairo 

Café da manhã, visita a Giza, onde encontramos as três pirâmides de Quéops,
Kephren e Miquerinos, construído há mais de 4500 anos (ingresso ao interior de
uma delas não incluído, diretamente na bilheteria local); observar a paisagem
das três pirâmides no Panorama, ponto mais alto do complexo. Visita a Esfinge
esculpida na rocha e o Vale do Templo, Tempo livre para passeio de camelo
(opcional), assistir a um show especial sobre como os antigos egípcios criaram o
papiro na fábrica do papiro. Almoço em restaurante local. Visita ao Museu
Egípcio (Tahrir) com a sua arte milenar, com mais de 2.000 objetos de grande
valor. Volta para o hotel. Noite livre 

Café da manhã – Dia livre. Possibilidade de excursões opcionais. 

Café da manhã – Dia livre para compras ou a possibilidade de uma excursão
opcional.

Opcional: Museu da Civilização (Múmias), Bairro copta e Bazares Khan el Khalili 

Opcional: Visita o dia Inteiro para Alexandria 

5 DIAS /4 NOITES NO CAIRO 
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CATEGORIAS TRIPLO DUPLO INDIVIDUAL

BRONZE BÁSICO    

PRATA    

OURO    

DIAMANTE    

 VALORES VALIDOS ATÉ 30/11/2022 (EXCETO NATAL) -  ANO NOVO DE 22/12 Á 03/01 
SEMANA SANTA 07/04 ATÉ 19/04)  
 VALORES EM DÓLAR ($) 
OUTRAS DATAS CONSULTAR  DISPONIBILIDADE 
SERVIÇO ASSISTÊNCIA TELEFÔNICA 24 HORAS 

VALORES EM DÓLAR POR PESSOA ($) NET H 

*Hotéis previstos ou Similar

0 IT inclui os seguintes serviços 

• Visto de entrada no Egito (Entregue no Aeroporto antes da imigração) 
• Alojamento em hotéis - em quarto standard – Café da manhã buffet diário 
• Traslados de chegada e saída do aeroporto principal 
• Guia falante em português/ portunhol acompanha a viagem 
• Dia inteiro de visitas no Cairo (Visita às Pirâmides de Gizé e Museu Egípcio,
entradas, transporte e almoço incluído). 

5 DIAS /4 NOITES NO CAIRO 
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*Os valores podem alterar sem aviso prévio
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