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08 noites incluindo: 

04 (02+02) noites no Cairo com café da manhã. 

Cairo: assistência na chegada + traslados de chegada e partida, privado com guia em português. 

Passeios no Cairo,privados: Pirâmides e Esfinge, Museu do Cairo, Mesquita de Alabastro, Mercado Khan El Kalilli,  

Memphis e Sakkara e Pirâmide de Teti. 

04 noites a bordo de Cruzeiro Luxo pelo Rio Nilo (início segunda-feira), de Luxor a Aswan,  

com pensão completa. 

Passeios privados do cruzeiro: Luxor, Margem Oeste, Margem Leste e Aswan. 

Aéreo interno CAI/LXR+ASW/CAI, classe econômica 

Visto de entrada  Seguro viagem Coris Vip 100 

 Valor do Single calculado para viajar com outras pessoas, se viajar sozinho, consulte acréscimo. 

 Entradas não incluídas: Pirâmides Cheops, sala da múmia do Museu de Cairo, tumba Tut Ankh Amoun. 

Descritivo do programa,  clique aqui 

HOTEL no CAIRO Categoria Dbl Sgl Validade 2022 

Four Seasons First Residence Luxo 4296 6405 May a Oct 

 Preços por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva. 

 Financiamento: 30% de entrada + taxas a vista e saldo em até 04 parcelas no cartão.  

Financiamento em até 09 parcelas, sob consulta. 

 Taxa IRRF sob consulta.  Preços não são válidos para Feriados e Congressos. 

 Seguro incluído para passageiros com menos de 60 anos. Consultar acréscimo para maiores. 
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CAIRO COM CRUZEIRO OBEROI, DE 04 NOITES PELO NILO 
 

 

01º Dia - Cairo 

Chegada ao Aeroporto do Cairo. Recepção, assistência e traslado ao hotel escolhido. 

02° Dia - Cairo 

Hoje visitaremos as pirâmides de Giza: Queops, Quefren e Miquerinos,  mirante das pirâmides para lindas fotos, a Esfinge, 

cabeça de Faraó e corpo de Leão, guardiã das Pirâmides e uma fábrica de Papiro,  

Memphis e Sakkara - fascinante passeio a Memphis, primeira capital do Egito e a primeira Pirâmide de degraus de Djoser, 

almoço e em seguida visita ás mastabas e Pirâmide Teti e retorno ao Hotel. 

03º Dia - Cairo / Luxor - Início do Cruzeiro pelo Nilo (Segunda-Feira) 

Após café da manhã traslado ao aeroporto para embarque com destino a Luxor. Chegada, recepção e traslado ao píer para 

embarcar no cruzeiro. O embarque é realizado na hora do almoço, que está incluído a bordo. No período da tarde, visitare-

mos a margem Leste de Luxor: templos de Luxor e de Karnak. 

04º Dia - Cruzeiro 

Sairemos logo cedo para uma visita à margem Oeste de Luxor: Vale dos Reis, Templo de Hatshepsut (Dier El Bahari) e o Co-

losso Memnon (entrada a tumba de Tut Ankh Amoun não incluída). Retorno ao cruzeiro para almoço e navegação para Edfu 

via Esna. 

05º Dia - Cruzeiro 

Visita ao templo de Edfu. Retorno à embarcação para continuação de viagem até Kom Ombo. Visita ao Templo de Kom Om-

bo (às margens do Rio Nilo). Retorno à embarcação e navegação até Aswan. 

06º Dia - Cruzeiro 

Hoje passaremos por Aswan, visitando a represa e o Obelisco Inacabado e continuamos em navegação. 

07º Dia - Aswan / Cairo 

Em horário a combinar, desembarque e traslado ao aeroporto de Aswan para embarque com destino ao Cairo. Chegada e 

traslado ao hotel. 

08º Dia - Cairo 

Hoje visitaremos o Museu do Egito, Mesquita de alabastro e Cidadela de Saladino, passeio ao Bairro de Copta e ao mercado 

Khan El Kalilli, almoço em um restaurante local durante o passeio. 

09º Dia - Cairo 

Em hora a ser defenida, traslado ao aeroporto e fim dos nossos serviços. 


