
22/10/2018 

 

 Preços por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva.  Não é válido para Feriados,  

Feiras e Congressos. 

 Financiamento e taxa IRRF sob consulta 

 Seguro incluído para passageiros com menos de 70 anos. Acréscimo para maiores U$33 

07 noites incluindo: 

03 noites no Cairo no hotel escolhido com café da manhã 

Cairo: traslados privados de chegada e partida 

Passeios privados no Cairo: Pirâmides, Esfinge e Museu Egípcio 

04 noites a bordo de Cruzeiro 5* pelo Rio, com pensão completa 

Passeios regulares do cruzeiro: de acordo com o descritivo 

Aéreo interno CAI/LXR+ASW/CAI ou CAI/ASW+LXR/CAI  

Seguro viagem Travel Ace Especial 

Validade Nov a Apr Com Cruzeiro Solaris II Com  Cruzeiro Radamis II 

HOTÉIS no CAIRO Categoria Dbl Sgl Dbl Sgl Dbl Sgl 

BARCELO Primeira 1124 1119 1380 1222 1216 1453 

RAMSES HILTON Primeira Superior 1210 1203 1490 1307 1301 1588 

CONRAD Luxo 1270 1265 1551 1368 1362 1660 

 Início do cruzeiro: em Luxor , segunda-feira e em Aswan, sexta-feira. 

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

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

Descritivo do programa, clique aqui 
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Descritivo 
 
 

01º Dia - Cairo 

Chegada, recepção e traslado ao hotel escolhido. 

02º Dia - Cairo 

Saída para conhecer as Pirâmides e a Esfinge (entrada na Pirâmide Cheops não incluída). Museu Egípcio (entrada a sala da 

Múmia não incluída). Após almoço em restaurante local. 

03º Dia - Cairo / Luxor - Início do Cruzeiro pelo Nilo 

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. 

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, re-

cepção e traslado ao hotel. 

08º Dia - Cairo 

Em horário a combinar, traslado ao Aeroporto e fim dos nossos serviços. 


