30/10/2017

CAIRO com CRUZEIRO 4 noites Luxor - Aswan
Programa Amoun de 07 noites, incluindo:
03 noites no Cairo no hotel escolhido com café da manhã
Cairo: visto e assistência na chegada + traslados de chegada e partida
Passeios no Cairo: Pirâmides, Esfinge, Memphis e Sakkara, Museu Egípcio, Cidadela,
Mesquita Mohamed Ali e visita ao bazar Khan el Khalili
04 noites a bordo de Cruzeiro 5* pelo Rio Nilo (Luxor a Aswan) com pensão completa
Passeios regulares do cruzeiro: Luxor, Margen Oeste e Leste, Edfu, Kom Ombo, Vale dos Reis e Aswan
Aéreo interno CAI/LXR+ASW/CAI
Seguro Travel Ace Especial
Acomodação
Cairo: Marriott Hotel
Cruzeiro: H/S Solaris II ou

Validade

13 a 20 Janeiro

Categoria

Dbl

Sgl

Luxo

930

1260

Opcionais regulares (mínimo 2 pessoas)

Por pessoa

Espetáculo do Som e Luz no templo de Karnak em Luxor

54 + Irrf

City Tour em Carruagem em Luxor

48 + Irrf

Jantar em restaurante cruzeiro no Cairo

61 + Irrf

Espetáculo do Som e Luz no Templo de Philae Temple

54 + Irrf

 Para ver o itinerário deste pacote, clique aqui
 Preços por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva.
 Forma de pagamento e taxa IRRF sob consulta
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.
 Seguro válido para passageiros com até 70 anos. Acréscimo para maiores U$27

30/10/2017

ITINERARIO: CAIRO COM CRUZEIRO 4 NOITES PELO NILO
DIA 01 – Sábado – 13 de Janeiro
Chegada ao Aeroporto Internacional do Cairo. Apresentação & assistência com os trâmites do visto e formalidades alfandegáriasl. Traslado
até o hotel. Check-in e pernoite no Cairo.
DIA 02 – Domingo – 14 de Janeiro
Tour para visitar as Pirâmides e Esfinge. Almoço em um restaurante local. Tour no Museu Egípcio. Pernoite no Cairo.
OPCIONAL: Jantar e show folclórico em um restaurante-cruzeiro.
DIA 03 – Segunda-feira – 15 de Janeiro
Depois do café da manhã, traslado até o aeroporto para voo Cairo/Luxor. Em Luxor você embarcará no Cruzeiro no Nilo. Tour para visitar East Bank
(Margem Leste), Templos de Karnak e Luxor. Pernoite em Luxor.
DIA 04 – Terça-feira – 16 de Janeiro
Depois do café da manhã, visita a West Bank (Margem Oeste), Vale dos Reis, Deir El Bahary de Hatshepsut e Colosso de Memnon. Volta ao
cruzeiro. Almoço enquanto navegamos por Edfu via Esna.
Opcional Passeio de Balão ao Nascer do Sol: Partida antes do amanhecer; cruzaremos o Rio Nilo até a margem oeste – onde o balão estará
esperando. Um passeio inesquecível com uma vista incrível da margem oeste e os monumentos de Tebas. O sol nascente da margem leste
iluminará a cidade e as montanhas em volta.
DIA 05 – Quarta-feira – 17 de Janeiro
Depois do café da manhã, visitaremos o bem preservado Templo Ptolemaico dedicado à Hórus em Edfu. Enquanto navegamos para Kom Ombo,
você poderá desfrutar de seu almoço. Depois conhecerá o Templo de Kom Ombo, dedicado a Sobek o deus crocodilo. Continuaremos até Aswan.
DIA 06 – Quinta-feira – 18 de Janeiro
Depois do café da manhã, visita à Barragem de Aswan e ao Obelisco Inacabado.
Traslado para o embarque, cruzará o rio Nilo até a Margem Oeste, onde poderá conhecer a vida simples que os núbios levam. No caminho
para visitar uma família típica núbia, parada para nadar no Nilo e passeio de camelo. Visita a uma escola núbia e, chegando na casa da
família tradicional, será servido uma bebida fresca feita com hibisco, chá e comidas típicas núbias. Terá a oportunidade de fazer uma tatuagem de henna e ver os crocodilos que algumas famílias mantém em suas casas. Loja com coloridos tapetes núbios e cachecóis de tecidos
vibrantes. Traslado de volta ao cruzeiro. Pernoite a bordo.
DIA 07 – Sexta-feira – 19 de Janeiro
Tour opcional para Abu Simbel em ônibus.
Retorno ao navio, almoço e desembarque. Depois do desembarque, traslado para o aeroporto de Aswan para voo de volta ao Cairo.
Depois do check-in no hotel, visita ao Cairo Islâmico e a Rua Moaz além do passeio pelo bazar Khan El Khalili. Pernoite no Cairo.
DIA 08 – Sábado – 20 de Janeiro
Café da manhã no hotel e tempo livre até a hora do traslado para o aeroporto do Cairo para a partida ao Brasil.

