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

 Financiamento e taxa IRRF sob consulta 

 Seguro incluído para passageiros com menos de 75 anos. Acréscimo para maiores U$50 

Preços não são válidos para Feriados e Congressos. 

09 noites incluindo: 

03 (02+01) noites no Cairo no hotel Hilton Conrad ou Le Meridien Pyramids, com café da manhã 

03 noites no Cruzeiro pelo Nilo H/S Solaris II ou similar, com pensão completa 

01 noite em Luxor no hotel Sonesta St George, com café da manhã 

02 noites em Hurghada no hotel Hilton Resort ou Continental Resort, com meia pensão 

Cairo: visto e assistência na chegada + traslados de chegada e partida 

Passeios no Cairo: Pirâmides, Esfinge e Museu Egípcio + visita ao Cairo Islâmico, a Rua Moaz e o bazar Khan el Khalili 

Passeios regulares do cruzeiro: Luxor, Margem Oeste, Margem Leste e Aswan 

Aéreo interno Cairo/Aswan + Hurghada/Cairo  Com guia em português 

Seguro viagem April Vip 100 

Início no Cairo Categoria Dbl Sgl 

08 de Janeiro’20 Luxo 1603 2033 

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, clique aqui 

EGITO com Hurghada 
Início no Caito: 08 de Janeiro’2020 
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08 Jan - Quarta-feira - Cairo  

Chegada ao Aeroporto Internacional do Cairo. Apresentação & as-

sistência com os trâmites do visto e formalidades alfandegárias por 

um representante da Eagle Travel. Traslado até o hotel. Check-in e 

pernoite no Cairo.  

09 Jan - Quinta-feira - Cairo 

Depois do café da manhã encontro com o guia para iniciar os 

passeios do dia. Visita ao Plateau de Giza,uma das sete maravilhas 

do mundo antigo. Conheceremos as pirâmides de Cheops, Chefren 

e Mykerinus além da famosa esfinge. Almoço em restaurante local. 

Visita ao Museu Egípcio. Traslado de volta ao hotel e pernoite no 

Cairo. 

10 Jan – Sexta-feira - Cairo / Aswan 

Depois do café da manhã, traslado ao aeroporto para voo à Aswan. 

Chegada à Aswan e encontro com o guia que o acompanhará em sua 

visita aos principais pontos da cidade: Represa de Aswan, o maior e mais 

antigo obelisco localizado na região norte onde era a principal pedreira 

do Egito Antigo, conhecido como Obelisco Interminado. Embarque no 

Cruzeiro. No período da tarde, passeio de Feluca no Rio Nilo duran-

te o por do sol. Traslado de retorno ao barco. Pernoite a bordo. 

11 Jan – Sábado – Cruzeiro 

Tour opcional para Abu Simbel em ônibus. 

Horário de saída do barco: 03h15 com brekfast Box. O ônibus sairá 

para Abu Simbel às 04h00 e a viagem possui duração de 3 horas 

(270 km). Ao longo do caminho, observaremos o nascer do sol no 

deserto. Chegaremos a Abu Simbel por volta das 07h00 e levaremos 

cerca de 3 horas no local para conhecer e poder explorar os tem-

plos. Saída de Abu Simbel para retorno a Aswan por volta das 

10h00. Chegaremos no barco para o almoço (em torno das 

13h00/13h300). Durante o almoço, velejaremos até nossa próxima 

parada. Começaremos a jornada com uma visita ao Templo de Kom 

Ombo, que é dedicado a tanto Sobek, o deus crocodilo, quanto 

Hórus, o falcão. Retorno à embarcação, continuaremos a navegar 

até Edfu. Jantar e pernoite à bordo 

12 Jan – Domingo – Cruzeiro 

Depois do café da manhã, sairemos de nosso cruzeiro para visitar 

visitaremos o templo de Horus em Edfu. Depois seguiremos a Via-

gem para Luxor via Esna. Chegaremos pela tarde. 

Tour Opcional pela tarde pelo Souk de Luxor 

Passeio de charrete terminando no mercado (Souk). Retorno para a 

embarcação para jantar e pernoite. 

13 Jan – Segunda-feira – Luxor 

Opcional Passeio de Balão ao Nascer do Sol: Partida antes do ama-

nhecer; 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. 

Depois do café da manhã, visita a West Bank (Margem Oeste), Vale 

dos Reis, Deir El Bahary de Hatshepsut e Colosso de Memnon. Du-

rante a visita ao vale dos Reis não está incluída a entrada ao túmulo 

de Tut Ankh Amoun. 

Traslado para o hotel em Luxor para check in. Pela tarde, visitaremos a 

margem Leste do Rio Nilo com os templos de Karnak e Luxor. Depois 

das visitas, traslado de volta ao hotel e pernoite. 

14 Jan  – Terça-feira – Luxor / Hurghada 

Depois do café da manhã, sairemos de Luxor em direção à Hurghada. 

Localizada no Mar Vermelho, Hurghada é uma opção autêntica ao co-

nhecido Sharm el Sheik e destino tendência no Egito. Aqui podemos 

relaxar á beira mar e os que tiverem inclinação ao mergulho, poderão 

realizar o esporte. O traslado até Hurghada é de 280 km e leva aproxi-

madamente 4 horas. Chegaremos ao destino às 13h00 e faremos check 

in no hotel. Restante do dia livre para lazer e descanso. Pernoite em 

Hurghada. 

15 Jan – Quarta-feira – Hurghada 

O dia será dedicado ao relaxamento e descanso para aproveitar o mar e 

as atividades opcionais que podem ser contratadas aqui. Pernoite em 

Hurghada. 

16 Jan – Quinta-feira – Hurghada / Cairo 

Depois do café da manhã, faremos nosso check out e teremos traslado 

para o aeroporto para voo de volta ao Cairo. Chegaremos no início da 

tarde e seguiremos o passeio conhecendo um pouco mais da capital do 

Egito. Visitaremos o Cairo Islâmico e a Rua Moaz além do passeio 

pelo bazar Khan El Khalili. Pernoite no Cairo.  

17 Jan – Sexta-feira – Cairo 

Café da manhã no hotel e tempo livre até a hora do traslado até o 

aeroporto do Cairo para a partida.   


