
24/10 PORTO ALEGRE / SÃO PAULO
Apresentação à noite no aeroporto de Porto Alegre para embarque com 
destino a São Paulo.

25/10 - CAIRO 
Embarque para o Cairo com conexões.

26/10 - CAIRO / ASWAN
Chegada pela madrugada e traslado ao hotel. Café da manhã. Em horário a ser 
definido, traslado ao aeroporto para embarque em voo doméstico para a 
Aswan. Chegada e traslado ao navio. Aqui começa a nossa aventura pelo Rio 
Nilo.  Almoço a bordo. Iniciaremos o nosso passeio com uma visita à 
Barragem Alta de Aswan. Seguiremos logo após em um pequeno barco até a 
ilha onde se encontra o Templo de Ísis (Philae) para visitação. No retorno, 
antes de embarcarmos novamente no navio, faremos um agradável passeio de 
feluca, os barcos típicos do rio Nilo, apreciando o por do sol. Possibilidade de 
visitar uma Aldeia Nubia, este povo interessante que vive as margens do Rio 
Nilo em casas coloridas que dão um toque especial a paisagem. No passeio, 
teremos a oportunidade de passear de camelos, comprar temperos e 
artesanato, fazer tatuagem de henna. Retornaremos então ao navio onde 
teremos o nosso jantar. Hospedagem.

27/10 - ASWAN / KOM OMBO / EDFU
Pensão completa a bordo. Pela madrugada, teremos um passeio opcional 
para quem quiser conhecer o Templo de Abu Simbel, construiodo por Ramses 
II, e que foi totalmente transportado das margens do Rio para seu local atual 
na década de 1960, quando estava ameaçado de sumir devido a construção da 
barragem de Aswan. Iniciaremos hoje a nossa navegação pelo Rio Nilo , 
aproveitando a paisagem das varandas das cabines ou do deck superior onde 
está localizada a piscina. Poderemos apreciar a paisagem deste rio grandioso. 

Navegaremos em direção a Kom Ombo nossa primeira parada para visitar o 
Templo de Sobek, com sua cabeça de crocodilo.  Prosseguimento até Edfu onde 
sairemos em charretes para visitar o Templo de Hórus (Deus representado por 
um falcão), um dos mais bem preservados do Egito. Continuaremos a 
navegação com destino a Luxor. Noite a bordo.

28/10 - ECLUSA ESNA / LUXOR
Pensão completa a bordo. Continuando a navegação, passaremos pela eclusa 
de Esna onde vendedores aproveitam a parada do navio para negociar roupas 
típicas e artesanato com os passageiros do navio. Uma experiencia divertida!  
Ainda pela manhã, visita a margem leste do rio Nilo, onde se encontra o Templo 
de Luxor (dedicados ao deus Amon-Ra, deus do sol) com sua longa fileira de 
esfinges , colunas impressionantes e o Obelisco , cujo par encontra-se hoje na 
Place de la Concorde em Paris. Seguiremos para visita do Templo de Karnark, 
dedicado ao deus Amon, construído por volta de 1250 aC. com suas 
impressionantes colunas. Pernoite a bordo.

29/10 - LUXOR
Café da manhã e desembarque. Sairemos para a visita ao impressionante Vale 
dos Reis, um tesouro escondido nas colinas desérticas. Ali estavam enterrados 
os mais importantes faraós, mumificados , junto com suas riquezas. Descoberto 
por arqueólogos, é hoje uma das principais visitas turísticas do pais. 
Seguiremos para visitar o Colosso de Memnon, com a estátua do Faraó 
Amenofis III, na necrópole de Tebas e o magnifico Templo da Rainha 
Hatshepsut. Traslado ao hotel em Luxor. Jantar e pernoite no hotel.

30/10 - LUXOR / HURGADA
Café da manhã. Possibilidade de realizar um passeio de balão para sobrevoar 
Luxor e ver seus monumentos do alto. Prosseguiremos até Hurghada, passando 
por diversas paisagens, em uma viagem de cerca de 300 km. Chegada em 
Hurghada e traslado ao hotel. Hospedagem com meia pensão inclusa.
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Com Alexandria e Hurghada
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31/10 -  HURGADA
Meia pensão. Dia livre para aproveitar este balneário as margens do Mar 
Vermelho.  Hospedagem.

01/11 - HURGADA / CAIRO
Café da manhã. No momento apropriado, traslado ao aeroporto para embarcar 
com destino ao Cairo. Visita as famosas Pirâmides de Quéops, Kefren e 
Micerinos, sombolos de poder dos faraós. A entrada nas pirâmides, é cobrada a 
parte (não incluso). Passearemos pelo Templo do Vale para admirar a 
impressionante Esfinge esculpida em rocha. Visitaremos o Instituto Papyrus, 
onde veremos como os papiros são feitos à mão. Hospedagem.

02/11 - CAIRO/ ALEXANDRIA / CAIRO
Café da manhã no hotel. Partida de manhã cedo para Alexandria, fundada por 
Alexandre o Grande para uma excursão de dia inteiro. Começaremos nosso 
passeio visitando a Nova Biblioteca de Alexandria, localizada próxima ao local 
da histórica Biblioteca de Alexandria, sendo uma das maiores do mundo. 
Almoço. Passaremos pela Cidadela de Qaitbay, construída sobre a base do 
histórico Farol de Alexandria. Terminaremos nosso passeio visitando as 
Catacumbas de Kom El Shokafa, escavadas na rocha, que foram descobertas por 
acaso em 1900. Retorno ao Cairo e acomodação.

03/11 - CAIRO 
Café da Manhã. Sairemos para visitar a primeira capital do Egito Menphis e a 
impressionante estatua de Ramses II. Seguiremos para conhecer  a pirâmide 
escalonada de Sakkara. Pela tarde visitaremos o Museu Egipcio, para conhecer 
as preciosidades que pertenciam aos faraós ainda preservadas, destacando o 
tesouro do Faraó Tutancamon. Retorno ao hotel. Hospedagem.

04/11 - CAIRO / PORTO ALEGRE
Café da manhã. Dia livre para aproveitar um pouco mais desta metrópole e quem 
sabe conhecer o Mercado Khan el Khalili (visita opcional, não inclusa). Pela 
noite traslado ao aeroporto, para embarque com destino a Porto Alegre com 
conexões.

05/11 - PORTO ALEGRE
Chegada em São Paulo e conexão para Porto Alegre. Chegada e ... até a 
aproxima viagem.

VALORES POR PESSOA

ESSENCIAL

HOTELARIA

CAIRO - Le Meridien Airport o similar 
ASWAN/LUXOR - MS Blue shadow o similar 
LUXOR - Maritim Jolie Ville Luxor o  Stegineberger Nile Palace o similar 
HURGHADA - Continental Hurghada o similar
CAIRO - Hyatt Regency Cairo West o similar 

PARTE AÉREA (VÔOS PREVISTOS - VÔOS DOMÉSTICOS A SEREM DEFINIDOS)

Voo              Partida          Chegada      Horário de partida/chegada
Ethiopian Airlines 507  São Paulo  Ethiopia  Ter 25/out 01:45 19:45
Ethiopian Airlines 452  Ethiopia  Egypt   Ter 25/out 22:05
               Qua 26/out 01:20
Ethiopian Airlines 453  Egypt   Ethiopia  Sáb 05/nov 02:20 07:20
Ethiopian Airlines 506  Ethiopia  São Paulo  Sáb 05/nov 09:50 16:00

VALOR INCLUI:

• Passagem aérea desde Porto Alegre
• Seguro saúde
• Acompanhamento desde Porto Alegre para um mínimo de 20 pessoas
• 05 noites de hospedagem no Cairo com café da manhã
• 03 noites de cruzeiro no Nilo com pensão completa
• 01 noite de hospedagem em Luxor com meia pensão
• 02 noites de hospedagem em Hurghada com meia pensão
• Visita as Pirâmides, Esfinge, Templo do Vale, Instituto Papyrus, Memphis e Sakkara , 
    Museu Egípcio
• Visita de dia inteiro a Alexandria com almoço.
• Todas as visitas durante o cruzeiro da seguinte forma:
• Em Luxor: templos de Luxor, Karnak e Hatshepsut, Vale dos Reis, Fecha de Memnon
• Em Edfu: Templo de Edfu.
• Em Kom Ombo: templo de Kom Ombo.
• Em Aswan: Barragem alta, Templo de Philae, 
• Guia local de língua portuguesa para visitas incluídas.

NÃO INCLUI:
• Visto de entrada no Egito
• Gorjetas a guias e motoristas

DOCUMENTAÇÃO PARA VIAGEM:
• Passaporte com validade mínima de seis meses
• Verifique a exigência de documentação vigente em relação a Pandemia de Covid 19

Rua Borges de Medeiros, 44 Sala 401 - São Leopoldo - RS

Entrada – USD 1130 + 9 x USD 264

USD 3195 + taxas USD 110

PARCELAMENTO

À VISTA

Valores para referência, o pagamento deve ser feito em reais ao câmbio do 
dia do fechamento.

SUPL. SINGLE USD 550


