Saída: 26 de Março 2018
Duração: 09 noites
Cruzeiro: 04 noites
EGITO: Cairo com as Grandes Pirâmides e o
Museu Egípcio •Cruzeiro pelo Rio Nilo,
Navio 5* Luxo, 4 Noites • Luxor - Vale Dos
Reis - Templos de Edfu e Kom Ombo
• Aswan e a Grande Represa
• Os Fabulosos Templos de Abu Simbel
1º DIA - (26/03)- RIO DE JANEIRO OU SÃO PAULO
Apresentação no aeroporto e embarque com
destino a Cairo. CONSULTE SAÍDAS DE OUTRAS
CIDADES.
2º DIA – (27/03)- CAIRO
Recepção e traslado ao magnífico Mena House
Hotel. Único hotel localizado dentro do complexo
das Grandes Pirâmides do Egito. Quéops, Quéfren e
Miquerinos. Hospedagem.
3º DIA – (28/03)- CAIRO
Café da manhã no hotel e saída para uma das mais
extraordinárias experiências turísticas de todo o
mundo. Visita as Grandes Pirâmides do Egito,
Quéops, Quéfren e Miquerinos, com almoço
incluído. Após o almoço, seguiremos para visita a
Menfis e Sakkara, onde está localizada a Grande
Pirâmide Escalonada de Zóser, a mais antiga do
Egito. Hospedagem.

4º DIA – (29/03)- CAIRO
Após o café da manhã no hotel, visita ao Museu
Egípcio, um dos mais espetaculares do mundo.
Fortaleza de Saladino, Mesquita de Alabastro ou
Mohamed Ali, Grande Mercado Khan El Khalili.
Visita ao Cairo antigo. Almoço incluído.
Hospedagem.
5º DIA – (30/03)- CAIRO
Café da manhã no hotel. Dia livre para compras e
atividades pessoais. Hospedagem. Sugerimos
excursão a Alexandria.
6º DIA – (31/03)- CAIRO – LUXOR
Café da manhã no hotel, traslado ao aeroporto, e
embarque com destino a Luxor para início do
Cruzeiro pelo Rio Nilo. Almoço incluído. Chegada,
traslado e visita aos Grandes Templos de Karnak e
Luxor. Logo após, embarque em cruzeiro pelo Rio
Nilo. Jantar a bordo.

7º DIA – (01/04)- CRUZEIRO PELO RIO NILO
Começaremos nosso dia com visita ao Vale dos Reis,
Templo da Rainha Há-Tsche-Psut e Colossos de
Agamenon. Passagem pela Eclusa de Esna até Edfu.
Pensão completa a bordo.








8º DIA – (02/04)- CRUZEIRO PELO RIO NILO
Café da manhã e visita ao Grande Templo de Hórus,
em Edfu, o melhor e conservado Templo de todo o
Egito, aonde chegaremos às charmosas charretes.
Visita ao Templo de Kom Ombo. Navegação até
Aswan. Pensão completa a bordo.
9º DIA – (03/04)- CRUZEIRO PELO RIO NILO
Após o café da manhã, bem cedo, saída em ônibus
privado para visita aos Grandes Templos de Abu
Simbel. Visita a Grande Represa de Aswan, Obelisco
inacabado da Rainha Hatshepsut e visita a uma
aldeia Nubia. Passeio de Feluca, tradicional barco a
vela para apreciarmos a Ilha Elefantina, o Jardim
Botânico de Aswan, o Mausoléu de Agakan. Pensão
completa a bordo.
10º DIA – (04/04)- ASWAN – CAIRO – BRASIL
Em horário apropriado, traslado para o aeroporto e
embarque de retorno para o Brasil.
OU EXTENSÃO OPCIONAL O MELHOR DA TERRA
SANTA – MARAVILHOSO CIRCUITO PELA JORDÂNIA
E ISRAEL.
O PROGRAMA INCLUI:
 Passagem aérea internacional em classe
econômica;
 Passagens aéreas internas no Egito (franquia de
1 mala de até 20 kg);
 Visita as Grandes Pirâmides do Egito, Menfis e
Sakkara com almoço incluído;
 Visita ao Museu do Egito, Fortaleza de Saladino,
Mesquita de Alabastro, e Grande Mercado Khan
El Khalili com almoço incluído;




Espetacular cruzeiro de 04 noites pelo Rio Nilo
com todas as visitas e refeições incluídas;
04 noites de hospedagem no Cairo com café da
manhã;
Todos os traslados;
Carregadores de malas nos hotéis e nos portos
para o máximo de uma mala por pessoa;
Acompanhamento de Guias Profissionais
Brasileiros durante a viagem. (mínimo de 15
passageiros).
Seguro de viagem com cobertura de US$ 30.000
(consulte condições para cobertura superior).
Seguro de cancelamento de até US$ 3.000
(consulte condições para cobertura superior).
Kit de viagem Transmundi.

VALORES DO PACOTE:
Acomodação dupla
US$ 2.998
Acomodação individual (single)
US$ 3798
Taxas
Taxas de embarque e
US$ 110
segurança
Imposto de renda retido na
fonte
3,9%
Importante
• Preços por pessoa, de acordo com o tipo de
acomodação escolhida, com saídas do Rio de
Janeiro ou São Paulo, e deverão ser convertidos
em Reais ao câmbio do dia do fechamento do
pacote.
• Ofertas com disponibilidade limitada, sujeitas à
confirmação de reserva.
• Preços, datas e condições de pagamento
sujeitos a reajustes sem prévio aviso. Não se
aplicam para o período de feiras, eventos,
feriados e datas especiais.
• Check-in nos hotéis após 15h00 e check-out até
12h00.
• Eventuais taxas municipais e de Turismo
deverão ser pagas localmente pelos passageiros
nos hotéis.
• O Imposto de renda retido na fonte é calculado
em cima do valor total da venda e deverá ser
pago na entrada junto com as taxas.

FORMA DE PAGAMENTO:
Pagamento em 12 vezes sem juros, sendo uma
entrada de 20% à vista e o saldo em até 11 parcelas
nos cartões Visa, Mastercard, Diners Club e Elo (ou
em cheques, com quitação até 10 dias antes do
embarque).
Entrada de US$ 898 + taxas,
e saldo em 10 parcelas de US$ 210
(com base em acomodação dupla).
*Para todos os suplementos, pagamento com 20%
de entrada, à vista, e o saldo em até 11 parcelas
iguais, sem juros.

NECESSÁRIO:
Passaporte com validade mínima de 6 meses a
partir do término da viagem;
 Visto para o Egito;
 Certificado Internacional de vacina contra a
febre amarela;
 Contrato de viagem preenchido e assinado.
OBSERVAÇÃO:
Informamos a dificuldade para a conversão das
notas antigas de dólares americanos fora dos
Estados Unidos.
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES:
Cairo - Mena House

DESEJAMOS A TODOS UMA ÓTIMA VIAGEM!

