
                             

 

  

PACOTE – EGITO COMPLETO  
  

Período da viagem: de 16 de FEVEREIRO a 26 de FEVEREIRO     

 
 

O PACOTE INCLUI: 
 

 Passagem aérea LUFTANSA Linhas Aéreas São Paulo / Cairo / São Paulo com 
franquia de 1 bagagem de 23 quilos; 

 Assistência na fronteira e traslados ao hotel na chegada e na saída; 
 Guia em PORTUGUES por todo o percurso; 

 Hospedagem nos hotéis escolhidos de acordo com o programa; 
 Cruzeiro de 5 dias/4 noites no Rio Nilo; 
 3 noites no Cairo com café da manhã; 

 01 noite de hospedagem em Alexandria com café da manhã; 
 . 03 almoços; 
 04 jantares; 

 Visto de Egito; 
 Chip de celular; 

 Seguro Viagem EUROMAX com cobertura de USD 60 mil; 
 

ITINERARIO AÉREO: 

ITINERARIO DIA A DIA 
16/02 | Quarta feira - Brasil 
Saída de São Paulo no voo direto a Europa, com Lufthansa, conexão em Frankfurt e 
posterior voo com destino a EGITO.  
 
17/02 | Quinta feira - Cairo 
Chegada ao aeroporto do Cairo com assistência em Portugues no aeroporto por 
nosso representante, antes do controle de passaportes. Traslado ao hotel e 
hospedagem. 
 
18/02 Dia | Sexta Feira - Cairo (café da manhã) 

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino 

 

507 16 Fev 18:45 17 Fev 10:15 GRU - SAO PAULO FRA - FRANKFURT 

 

580 17 Fev 13:30 17 Fev 18:40 FRA - FRANKFURT CAI - CAIRO 

 

583 26 Fev 16:35 26 Fev 20:10 CAI - CAIRO FRA - FRANKFURT 

 

506 26 Fev 21:55 27 Fev 05:55 FRA - FRANKFURT GRU - SAO PAULO 

INCLUINDO  
O VISTO E 
CHIP PARA 
INTERNET!!  



                             

 

  

Café da manhã. Saída pela manhã para descobrir o auge da arquitetura antiga, 
destinados ao Complexo de Gizé para visitar as Três Grandes Pirâmides do 
Egito; Quéops, Quéfren e Miquerinos, a única maravilha que ainda existem entre as 
Sete Maravilhas Antigas. (por determinação do Ministério do Turismo, a entrada no 
interior da Grande Pirâmide requer um ingresso extra, oferecido em número limitado 
ao dia e adquirido pessoalmente pelo visitante; não está incluso). Visita ao Templo 
do Vale do rei Quéfren. Continuação para visitar a Grande a Esfinge, o maior 
colosso do mundo com forma de Cabeça humana e corpo de leão simbolizando a 
união entre a inteligência humana e a coragem do leão. Visita a uma galeria / fabrica 
de artesanato de papiros. Almoço em restaurante local., resto do dia com a 
possibilidade de visitar os monumentos de Memphis e Sakkara. Traslado ao hotel e 
pernoite. 
 
19/02 Dia | Sábado - Cairo | Luxor (café da manhã- Jantar) 
Café da manhãno hotel. Dia de voar direto a Luxor em horario a definir traslado ao 
aeroporto do Cairo para embarque com destino a Luxor. Chegada visita os templos 
de Karnak e Luxor. Traslado para a embarcação. Jantar e noite a bordo. 
 
20/02 Dia | Domingo -  Luxor | Esna / Edfu (café da manhã, almoço, jantar) 
Café da manhã no barco. Visita opcional ao Vale dos Reis, Templo funerário de 
Hatshepsut conhecido como Deir El-Baharieos colossos de Mêmnon. No horário 
programado navegaremos para Esna. Após cruzarmos o bloqueio de Esna, 
navegaremos até Edfu. Noite a bordo.  
 
21/02 Dia | Segunda feira- Edfu | Kom Ombo / Assuão (café da manhã, almoço, 
jantar) 
Café da manhã no barco.Chegada a Edfu, visita ao Templo de Edfu dedicado ao 
deus Horus.  Navegamos até Kom Ombo para visitaro Templo de Kom Ombo, o 
único dedicado a duas divinidades: O deus Sobek com cabeça de crocodiloeo deus 
Horus com cabeça de falcão. Navegação até Assuão. Noite a bordo. 
 
22/02 - Dia | Terça feira - Assuão  (café da manhã, almoço, jantar) 
Café da manhã no barco. Saída pela manhã para um passeio de feluca (típicos 
veleiros egípcios) pelo Nilo para admirar uma vista panorâmica do Mausoléu de 
Agha Khan, da Ilha Elefantina e do Jardim botânico. Em seguida,visita na represa de 
Assuão. Noite a bordo.  
 
23/02 - Dia | Quarta feira  - Assuão  | Cairo (café da manhã)  
Café da manhã no barco e desembarque. Excursão opcional (não incluída) aos 
famosos Templos de Abu Simbel. Vôo com destino para o Cairo.  À noite, passeio 
opcional (não incluído) com jantar buffet e espetáculo no barco pelo Nilo. 
Retornoao hotel e hospedagem. 
 
24/02 Dia | Quinta feira - Cairo (café da manhã)                                                      
Café da manhã no hotel. Dia livre. Possibilidade de visitar opcionalmente o Museu 
de Arte faraônica, a Mesquita de Alabastro situada na cidade de Saladino, o bairro 
Copto e finalmente um passeio pelo bazar de Khan El Khalili com almoço. À noite 
visita opcional (não incluída) ao espetáculo de luz e som das pirâmides. Retorno ao 
hotel para hospedagem. 
 
25/02 Dia I Sexta feira - Cairo I Alexandria (café da manhã) 
Café da manhã no hotel. Traslado até Alexandria. Chegada e visita a cidade com 
guia local, incluindo as catacumbas, a biblioteca de Alexandre (fechada as sextas-
feiras) e o Teatro Romano, a Coluna de Bumbai e a Cidadela. Alexandria é a 
segunda maior cidade do país e está localizada ao norte do Egito, às margens do 
Mar Mediterrâneo. A cidade ficou conhecida por causa do empreendimento de 



                             

 

  

tornar-se, na antiguidade, o centro de todo conhecimento do homem, com a criação 
da Biblioteca de Alexandria. A reconstrução da famosa Biblioteca de Alexandria 
resultou numa estrutura de forma incomum. A construção principal da Biblioteca 
Alexandrina, como agora é oficialmente chamada, parece um gigantesco cilindro 
inclinado. Pernoite em Alexandria. 
 
26/02 Dia l Sábado – Alexandria / Cairo (café da manhã) 
Café da manhã no hotel. Em horário determinado, haverá o traslado para o 
Aeroporto do Cairo para embarque com destino ao Brasil. Fim dos serviços. 

 
 

 LISTA DE HOTEIS: CATEGORIA SUPERIOR 

CAIRO 
RAMSES HILTON 5* - Hotel vista Nilo 

https://www.hilton.com/en/hotels/cairhtw-ramses-hilton/ 

BARCO 
CRUZEIRO JAZ 5*  

https://jazcruises.com 

ALEXANDRIA 
STEIGENBERGER CECIL ALEXANDRIA 5*  

www.steigenberger.com 
 

VALORES POR PESSOA  
 

ROTEIRO 

 
VALOR EM 
INDIVIDUAL 

VALOR EM  
DUPLO 

 
VALORES EM 

TRIPLO 

EGITO COMPLETO COM 
ALEXANDRIA 

 
 

USD 2840.00 USD 1999.00 

 
 

USD 1999.00 

VOO INTERNO CAI / 
LUXOR // ASSUÃO /CAI  

 
 

USD 180.00 USD 180.00 

 
 

USD 180.00 

 
 Acrescentar USD 160.00 de taxas de embarque por pessoa a serem pagas na entrada 

 

VISITAS OPCIONAIS EGITO 
VALORES POR 

PESSOA  
Visita a cidade de Mênfis, capital do antigo império, e à necrópole 

de Sakkara. 
USD 80.00 

Espetáculo noturno de luz e sonido nas pirâmides de Gizé com 
traslados  

USD 75.00 

Museu de Arte faraônica, a Mesquita de Alabastro situada na 
cidade de Saladino, o bairro Copto e finalmente um passeio pelo 

bazar de Khan El Khalili com almoço incluso 
USD 115.00 

Visita opcional aos famosos templos de Abu Simbel com traslado 
de ônibus   

USD 176.00 

Jantar com Show Folclórico no barco flutuante pelo Rio Nilo. Inclui 
Traslados.  

USD 75.00 

Visita o Vale dos Reis, Templo de Hatshepsut e os Colossos de 
Memnon 

USD 151.00 

BALAO EM LUXOR USD 176.00 



                             

 

  

 
IMPORTANTE: 

** Normalmente o Check in nos hotéis é liberado a partir das 14hrs e o Check out se encerra às 
11hrs. 

*** Não inclui gorjetas aos guias 3$ e motoristas 2$ por dia por pessoa, a se pagar no destino 
(exclusivo para o cruzeiro). 

*** Valores em dólares americanos; 

Forma de pagamento:  

- A vista 4% de desconto 

- 1x no ato (mais taxas) + 09 x sem juros nos cartões Visa e Máster. 

 - 1x no ato (mais taxas) + 07 x no boleto bancário (sujeito à aprovação bancaria). 

Documentos: 

 Passaporte com validade mínima de 06 meses na data do embarque em excelente 
estado de conservação.   

 Certificado Internacional de Vacina de Febre Amarela 

 


