
 Dubai  e Egito, Cruzeiro pelo Rio Nilo  
Saida: 09 de Setembro de 2022 

 

Organização, informações e inscrições: Tel: (11) 3257 9511   Whatshapp 11 95332-1919 
www.genesisturismo.com.br | genesis@genesisturismo.com.br 

 
01º dia 09 sep sex         São Paulo / Dubai 
Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos e 
embarque com destino a Dubai. 
 

02º dia 10 sep Sab      Dubai 
Noite a bordo. Chegada, recepção. Acomodação.  
 

03º dia 11 sep dom      Dubai                                                              
Café da manhã. Saída para visita, passando pela área de 
Bastakiya, ao Museu Forte Al Fahidi, travessia do canal 
“Creek”, visita ao mercado de especiarias e de ouro e ao Burj 
Khalifa. Pararemos também na Praia de Jumeirah para fotos 
do icônico Hotel Burj Al Arab. À tarde, saída para um 
emocionante safári pelo deserto. Jantar. 
 

04º dia 12 sep seg       Dubai/ Abu Dhabi/ Dubai                           
Café da manhã.  Dia inteiro de passeio em Abu Dhabi, com 
visita à Mesquita Sheikh Zayed, ao Heritage Village, Corniche 
e arredores do  Emirates Palace Hotel, passando pela Yas 
Island. Almoço.  À tarde, retorno ao hotel em Dubai. 
 

05º dia 13 sep ter          Dubai     
Café da manhã. Dia livre. Jantar. 
 

06º dia 14 sep qua        Dubai    /Cairo                                              
Café da manhã.  Em horário conveniente traslado para 
aeroporto e embarque com destino ao Cairo. Chegada, 
recepção, traslado e acomodação.  
 

07º dia 15 sep qui          Cairo 
Café da manhã. Saída para conhecer as três Pirâmides de 
Giza, a eterna Esfinge e o Templo do Vale (não inclui entrada 
no interior das Pirâmides). Visita a necrópole de Sakkara e a  
cidade de  Mênfis,  capital  do império antigo. Almoço e 
Jantar. À noite  
 

08º dia 16 sep sex          Cairo / Alexandria / Cairo  
Café da manhã. Saída em direção a cidade de Alexandria era 
conhecida pelo Farol de Alexandria (uma das sete maravilhas 
do mundo antigo), pela Biblioteca de Alexandria (a maior do 
mundo antigo) e pelas catacumbas de Kom el Shoqafa (uma 

das sete maravilhas do mundo medieval). Retorno ao Cairo no 
final do dia. Almoço e  Jantar. 
 

09º dia  17 sep Sab      Cairo / Luxor 
Café da manhã.  Visita ao Museu Nacional da Civilização 
Egípcia, Igreja de São Sérgio, onde a Santa Família se refugiou 
na fuga para o Egito. Traslado ao aeroporto do Cairo para 
embarque com destino a Luxor. Chegada e traslado para a 
embarcação. Jantar e noite a bordo. 
 

10º dia 18 sep  dom      Luxor / Esna / Edfu 
Café da manhã no barco. Visita aos Templos de Luxor, Karnak 
e a necrópole de Tebas: Vale dos Reis, Templo funerário de 
Hatshepsut conhecido como Deir El-Baharieos colossos de 
Mêmnon. Seguiremos para Esna. Após cruzarmos o bloqueio 
de Esna, navegaremos até Edfu. Jantar e noite a bordo.  
 

11º dia 19 sep seg         Esna / Edfu / kom Ombo / Aswan 
Café da manhã. 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 
divindades: O deus Sobek com cabeça de crocodilo e o deus 
Horus com cabeça de falcão.  
Navegação até Aswan. Jantar e noite a bordo. 
 

12º dia 20 sep ter Aswan 
Café da manhã. 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 Aswan e 
o Templo de Philae. Jantar e noite a bordo. 
 

13º dia 21 sep qua Aswan / Cairo 
Café da manhã. Desembarque. Em horário conveniente 
traslado para o aeroporto e embarque para o Cairo. 
 Recepção, traslado e acomodação. Jantar. 
 

14º dia 22 sep qui  Cairo / Dubai / São Paulo 
Café da manhã.  Dia livre. Em horário  conveniente traslado 
para o aeroporto e embarque com destino a : 
Chegada e fim dos nossos serviços. 
 

Preço à vista por pessoa aéreo e terrestre em dólares: 
Apto duplo  US$3.990,00 + 270,00      Apto individual  US$ 4.990,00 + 270,00  

    O PREÇO INCLUI:  
*  Passagem aérea em classe econômica com tarifa promocional para grupos indo e voltando na mesma data;  
*  Hospedagem em hotéis de categoria turística (aptos disponíveis após às 16h00); 
*  Cruzeiro cabine interna standard; 
*  Refeições mencionadas no roteiro (não incluindo: bebidas, dietas especiais ou específicas); 
*  Traslados e passeios especificados no roteiro;  
*  Guias locais falando português ou espanhol; 
*  Guia Acompanhante da Genesis Turismo à partir de 20 passageiros; 
*  Seguro de viagem internacional (excluídas doenças crônicas ou pré-existentes); 
*  Bagagem: 01 mala de porão de até 20 quilos e 01 mala de mão de até 05 quilos (não inclui carregadores).  

*  Grupo de 20 passageiros. Roteiro elaborado em setembro/21. Sujeito a alterações . 
 

   O PREÇO NÃO INCLUI: 
* Vistos, taxas consulares e de fronteiras e despesas com despachante; 
* Despesas de caráter pessoal tais como: bebidas, lanches, telefonemas, consumo do frigobar nos hotéis, etc; 
* Excesso de bagagem nos aviões;  

* Enfim tudo o que não estiver mencionado no roteiro. 
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