13/05/2020

FESTIVAL DO SOL DE ABU SIMBEL
08 noites incluindo:
03 (02+01) noites no Cairo no hotel Hilton Conrad ou similar, com café da manhã
02 noites em Aswan no hotel Movenpick ou Pyramisa Isis 4 ou similar; com café da manhã
03 noites em Luxor no hotel Sonesta St George ou resort Achti ou similar; com café da manhã
Visto e assistência na chegada ao Cairo + todos os traslados de chegada e partida
Passeios regulares no Cairo: tour Pirâmides, Esfinge e Museu Egípcio com almoço + visita a rua Moaz e passeio
livre pelo bazar Khan El Khalili
Passeios regulares em Aswan: tour Barragem, Obelisco inacabado e passeio barco a vela + tour a Abu Simbel de ônibus +
Traslado Aswan/Luxor em carro privado incluindo visita a Edfu e Kom Ombo com lunch box
Passeios regulares em Luxor: Margem Leste - Templos de Karnak e Luxor + Margem Oeste - Vale dos Reis incluindo a
tumba de Tut Ankh Amoun, Deir Bahary de Hatchepsut e Colosso de Mmnon + city tour em carruagem puxada à cavalos
Guia acompanhante falando português
Aéreo interno CAI/LXR+ASW/CAI em classe econômica
Seguro viagem April Vip 100
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A cada ano, nos dias 22 de Oct e 22 de Feb, um fenômeno solar
acontece no Templo de Abu Simbel. O templo foi construído de
forma
que, apenas nesses dois dias, os raios do sol entram na câmara sagrada, iluminando três das quatro estátuas.
A única que não recebe a luz do sol é o Deus da Escuridão.

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

 Valor do Single calculado para viajar com outras pessoas, se viajar sozinho, consulte acréscimo ..
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. Amex sob consulta.
Taxa IRRF sob consulta
Seguro incluído para passageiros com menos de 75 anos. Acréscimo para maiores U$45
Preços não são válidos para Feriados e Congressos.
Descrtivo do programa, clique aqui
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01º DIA - Cairo Chegada ao Aeroporto Internacional do Cairo. Recepção, assistência e traslado de ônibus com a/c até o hotel selecionado. Pernoite em Cairo.

02º DIA - Cairo
Depois do café da manhã, sairemos para as visitas do dia: Museu Egípcio. Almoço em restaurante local.
Depois do almoço, seguiremos para visitar uma das sete maravilhas do mundo no platô de Giza, as Pirâmides e Esfinge (não
está incluída a entrada na Pirâmide Cheops).
P.M: Tour opcional: jantar e show folclórico em restaurante-cruzeiro (~02 horas).
Retorno ao hotel e pernoite no Cairo.
03º DIA - Cairo / Aswan
Depois do café da manhã, traslado até o aeroporto para voo até Aswan. Na chegada, tour para
visitar a Barragem de Aswan e o Obelisco Inacabado. Check-in no hotel.
P.M.: Livre Tour Opcional pelo Vilarejo Núbio Duração de 3h.
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 mantêm em suas casas.
Loja com coloridos tapetes núbios e cachecóis de tecidos vibrantes. Traslado de volta ao cruzeiro.
04º DIA - Aswan
Às 02 horas da manhã, a viagem até os Templos de Abu Simbel onde você presenciará o extraordinário
nascer do sol nas estátuas de Ramsés II e os deuses do sol Re-Horakhte e Amon-Ra. Depois explore os templos de Abu Simbel e Hathor – também conhecidos como o Templo da Rainha Nefertari. Aproveite o Festival do Sol em Abu Simbel. Os raios
do sol se alinham no sanctum sanctorum iluminando o mais sagrado dos sagrados, uma pequena câmara com quatro estátuas: Ptah, Amun.Ra, Ramses e Ra-Horakhty. O sol ilumina ans três últimas estátuas, deixando Ptah, o deus da escuridão, nas
sombras. No exterior do templo você poderá assistir à apresentações folclóricas de egípcios e núbios. Viagem de volta a
Aswan.
P.M.: Passeio de felucca até a ilha Elephantine e passeio em volta do Mausoléu de Agha Khan
Depois passeio livre ou Tour Opcional Sound and Light Show em Philae. Deuses e deusas da antiguidade são trazidos de
volta a vida através de música, luz e história. Aprenda tudo sobre os mitos de Ísis, Osíris e Seth enquanto vê os templos ganhando vida.
05º DIA - Aswan / Luxor Depois do café da manhã, partida de Aswan de ônibus com o guia em português e uma lunch
box em sentido ao Templo de Kom Ombo que é dedicado aos deuses Sobek, o crocodilo e Hórus, o falcão. Depois visita ao
Templo de Edfu e continue a viagem até Luxor. Check-in e pernoite em Luxor.
06º DIA - Luxor Depois do café da manhã, teremos um tour guiado à margem oeste do rio Nilo em Luxor, para visitar o
Vale dos Reis, o Templo Hatsheput – a poderosa rainha egípcia e o Colosso de Memnon.
P.M.: Passeio de carruagem pela cidade com um city tour no Mercato (souk).
07º DIA - Luxor
Tour 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. Você deslizará acima do Vale dos Reis, do Vale das Rainhas e a Montanha dos Nobres. O sol nascendo acima da margem leste irá iluminar tudo em poucos mais maravilhosos momentos.
P.M.: De tarde um tour pela margem leste para visitar o Templo de Luxor.
08º DIA - Luxor / Cairo
Depois do café-da-manhã, traslado até o aeroporto de Luxor para voo até o Cairo. Na chegada
no aeroporto do Cairo, traslado para o tour pela Cairo islâmica e rua Moaz. Passeio livre pelo bazar Khan El-Khalili e aproveite a atmosfera local bebendo de um delicioso chá egípcio em um dos muitos cafés. Traslado até o hotel para o check-in.
09º DIA - Cairo

Café-da-manhã no hotel e tempo livre até o traslado para o Aeroporto, embarque pata o Brasil.

