
Café da manhã. Visita ao Templo de Philae, saída em lancha (TEMPLO DE 
DEUSA ISIS) e Visita a Grande Barragem de Aswan, uma das maiores do mundo; 
e passeio de “felucca”, típico barco à vela da região para uma vista panorâmica 
do jardim botânico. . À tarde, saída para Kom Ombo, Navegação até Kom Ombo 
e visita ao templo, o único dedicado a dois deuses, Sobek e Haroeris, onde se 
encontra um Ni-lômetro (antigo sistema de medição do nível do Rio Nilo) e um 
crocodilo mumificado. Retorne ao navio em direção a Edfu. Jantar e 
acomodação a bordo. 

Chegada no aeroporto do Cairo, assistência, entrega do Visto de entrada antes da 
imigração e traslado ao hotel. Tempo livre nesta cidade, capital de Egito, situada 
às 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 milenar. Acomodação. Check in a partir das 14hrs. 

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, Traslado ao aeroporto, para embarcar em voo com destino a 
Aswan. Chegada e traslado ao barco. acomodação. Pensão completa 

Dia 01 Cairo 

Dia 02 Cairo 

Dia 03 Cairo - Aswan (Segunda, Quarta, Sexta) 

Dia 04 EDFU - ESNA - LUXOR 

Tarde Saída Opcional: Aldeia Nubia, Saída em barco tradicional, parada para quem desejar aproveitar um tempo para 
banhar-se às margens do Nilo. Continuação da visita ao povoado para uma vivência na cultura local, conhecendo a 
casa de um morador e também a experiência de ter aula de Árabe em uma escola local, com professor nativo. 

 Opcional: Saída bem cedo para visita ao Templo de Abu Simbel (Duração de 3 horas), de carro (veículo com ar 
condicionado), resgatado das águas e reconstruído acima do lugar onde se encontrava originalmente, para que não 
ficasse submerso nas águas do Lago Nasser, após a construção da grande represa de Aswan. 02 templos escavados 
dentro de uma Montanha 
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Dia 06 Luxor  - Hurghada

Café da manhã e desembarque do cruzeiro. últimas visitas em Luxor: Visita ao Vale dos 
Reis, onde se encontram as tumbas dos principais faraós. (entrada inclusa em 03 
tumbas), podendo ser adquirido no local ingresso para entrar na tumba de Tuntakamon 
onde ainda se encontra seu sarcófago. Não são permitidas explicações dentro das 
tumbas, portanto as explicações serão dadas pelo guia na parte externa. Seguimos com a 
visita aos Colossos de Mennon, duas impressionantes estátuas do Faraó Amenifis II; ao 
templo da Rainha Hatshepsut, no caminho ao Vale das Rainhas. 

Dia 05  Edfu - Esna - Luxor

Café da manhã, visitar o Templo de Hórus (deus representado por um falcão), um dos
mais belos templos da era ptolomaica em um estado excepcional de preservação., a 
jornada será feita em buggies típicos puxados por cavalos. A navegação para Esna, (no 
horário indicado, todos devem subir ao deck para ver a travessia da Eclusa). e 
navegação para Luxor. A Chegada e visita à margem de Rio Nilo onde podemos visitar 
os templos de Luxor (dedicados ao deus Amon-Ra, o Deus Sol) e Templos de Karnak, 
impressionante variedade de templos e lagos sagrados. Estadia em regime de Pensão 
Completa a bordo. Acomodação a bordo. 

Estadia em regime de (All incluso), Dia livre com possiblidade realizar uma 
excursão (opcional) 

Estadia em regime de (All incluso), Dia livre com possiblidade realizar uma 
excursão (opcional) 

Café da manhã. Traslado ao aeroporto e embarque em voo regular para o Cairo. 
Chegada e traslado ao hotel. Restante do dia livre. 

Dia livre com possiblidade realizar uma excursão (opcional) 

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. 

Dia 07 Hurghada 

Dia 08 Hurghada 

Dia 09 Hurghada - Cairo 

Dia 10 - Cairo 

Dia 11 - Cairo 

Na hora programada, traslado para a cidade Hurghada via Carro com Ar condicionado a duração aproximadamente 
de 04 horas (300 KM). Acomodação. 

Opcional: Saída bem cedo para fazer o voo de balão sobre Luxor e o Vale dos Reis 

Opcional: Passeio com Snorkel a Tiran Island ou mergulho em alto mar. 

Opcional: Passeio de quadriciclo no deserto. 

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

Opcional: Visita o dia Inteiro para Alexandria 
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CATEGORIAS TRIPLO DUPLO INDIVIDUAL

BRONZE BÁSICO    

PRATA    

OURO    

DIAMANTE    

*Hotéis previstos ou Similar  

VALORES EM DÓLAR POR PESSOA ($) NET H 

Visto da entrada no Egito (Entregue no Aeroporto antes da imigração) 
Alojamento em hotéis em quarto standard – Café da manhã buffet diário 
Acomodação no cruzeiro no Nilo em pensão completa (Sem bebidas inclusas) - em cabine standard 
 Hospedagem em hotel Hurghada (Tudo Incluso) -Bebidas alcoólicas locais  
Visitas de cruzeiro de acordo com o itinerário (Visitas aos templos de Philae, Grande Barragem de Aswan, Templo de Kom 
Ombo, Templo de Edfu, Vale dos Reis, Vale das Rainhas, Templo da rainha Hatshepsut, Colosso de Menon, Templo de 
Luxor e Karnak) 
Todos os traslados 
Guia egiptólogo 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). 
Voos domésticos (CAI /Aswan) – (Hurghada/ CAI) 
Serviço Assistência Telefônica 24 HORAS 

Voo internacional 
Seguro de viagem 
Entradas para as atrações não mencionadas no roteiro 
 Bebidas no café da manhã, almoço e jantar que não são mencionados como incluídos 
Nos circuitos do Egito que incluem Cruzeiro, a gorjeta aproximada será de 30 USD por pessoa e deve ser paga no 
decorrer do cruzeiro. Este valor é de caráter obrigatório e varia em função da duração do cruzeiro. Os trechos aéreos 
internos incluídos em nosso circuito têm uma limitação de bagagem de 23 kg /pessoa. 
 Gorjeta para o guia, motorista ou equipe do hotel (Gorjetas e Taxas de Serviço obrigatórias no Egito) 
 Qualquer serviço adicional não mencionado no programa. 
Despesas com documentação, em conexões ou exame/laudos, taxas de fronteiras.   

Não inclui: 

Inclui os seguintes serviços 

*Os valores podem alterar sem aviso prévio
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