
15/06/2022 

 

08 noites incluindo: 

Cairo: 04 (03+01) noites no Hotel Hilton Conrad com café da manhã. 

Passeios: Museu Egípcio, Bazar Khan el Khalili, Pirâmides e Esfinge. 

Luxor: 02 noites no Hotel Sonesta St George com café da manhã. 

Passeios: Templo de Karnak, Templo de Luxor, Vale dos Reis, Templo de Hatchepsut e Colossos de Memnon. 

Traslado de Luxor para Aswan, visitando no caminho os Templos de Edfu e Kom Ombo. 

Aswan: 02 noites no Hotel Tolip Aswan com café da manhã. 

Passeios: Obelisco Inacabado, Represa Alta e Felucca. 

Assistência na chegada no Cairo + traslados privado em todas as cidades, com guia em português. 

Aéreo interno CAI/LXR+ASW/CAI, classe econômica  Seguro viagem Coris Vip 100 

Validade 2022 / 2023 Dbl Sgl 

Sep 1997 2529 

Oct 2162 2780 

Nov a 20 Dec 2040 2545 

11 Jan a Feb 1997 2555 

Mar+Apr 2075 2724 

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. 

Em todos os hotéis o alojamento é em ‘standard room city view’. 

Descritivo do programa,  clique aqui 

 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. 



15/06/2022 

 

CAIRO, LUXOR & ASWAN—aéreo 
 

 

 

01º Dia - Cairo 

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

02° Dia - Cairo 

Hoje visitaremos o fabuloso Museu Egípcio (entrada a sala da Múmia não incluída) e teremos tempo livre para caminhar pelo 

Bazar Khan El Khalili. 

03º Dia - Cairo 

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

04º Dia - Cairo / Luxor 

Após o café da manhã traslado ao aeroporto para embarque com destino a Luxor. Chegada e visita a margem Leste de Luxor: 

templos de Luxor e de Karnak. Ao final, traslado ao hotel. 

05º Dia - Luxor 

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). 

06º Dia - Luxor / Aswan 

Após o café da manhã, traslado a Aswan. No caminho visitaremos os templos de Edfu e Kom Ombo. Chegada  ao hotel em 

Aswan. 

07º Dia - Aswan 

Hoje visitaremos o Obelisco Inacabado, a Represa Alta e Felucca. 

08º Dia - Aswan / Cairo 

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

09º Dia - Cairo 

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


