Egito com Cruzeiro no Rio Nilo
Saída: 18 de fevereiro de 2023

1º dia 18 fev sab
São Paulo
Apresentação no aeroporto internacional de
Guarulhos e embarque com destino a:
2º dia 19 fev dom

Cairo

3º dia 20 fev seg

Cairo

Chegada, recepção e traslado para o hotel. Acomodação.
Café da manhã. Saída para visita à Necrópole de Gizé;
formadas pelas Três Pirâmides de Quéops, Quéfren e
Miquerinos, à Esfinge Eterna e ao Templo do Vale de
Quéfren "não inclui entrada para o interior das
Pirâmides". Tarde livre. Visita opcional á Necrópole de
Saqqara e à Cidade de Memphis, Capital do Antigo Império.
A noite, saída opcional para o Espetáculo de Luz e Som nas
Pirâmides de Gizé.

4º dia 21 fev ter

Cairo

5º dia 22 fev qua

Cairo / Assuão

Café da manhã. Dia livre. Visita opcional da cidade do
Cairo, ao Museu Egípcio da Arte Faraônica, à Cidadela do
Saladino com sua Mesquita de Alabastro de Muhammad
Ali, ao Bairro Copta e ao Mercardo de Khan El-Khalili. À
noite, saída opcional para Jantar com Show Folclórico no
barco flutuante pelo Rio Nilo.
Café da manhã. Em horario conveniente traslado para o
aeroporto do Cairo e embarque com destino a Assuão.
Chegada, recepção e traslado para o barco. Saída para
realizar visita ao Templo de Filae e à Represa Alta de
Assuão. Pela tarde, um passeio em uma Faluca pelo Rio
Nilo (típicos veleiros egípcios) desde onde poderemos
admirar e desfrutar de uma visita panorâmica ao Mausoléu
de Agha Khan, à Ilha Elefantina e ao Jardim Botânico.
Almoço e jantar.

6º dia 23 fev qui

Assuão /Kom Ombo / Edfu

7º dia 24 fev sex

Edfu / Esna / Luxor

8º dia 25 fev sab

Luxor / Cairo

9º dia 26 fev dom

Cairo

10º dia 27 fev seg

São Paulo

Café da manhã. Excursão opcional aos famosos Templos de
Abu Simbel. Navegação até Kom Ombo. Chegada a Kom
Ombo e visita ao Templo de Kom Ombo o único dedicado
a duas divindades: O deus Sobek com cabeça de crocodilo
e o deus Haroeris com cabeça de falcão. Navegação até
Edfu. Almoço e jantar.
Café da manhã. Chegada a Edfu e visita ao Templo de Edfu
dedicado ao deus Horus. Navegação até Esna. Cruzaremos
a Eclusa de Esna e continuaremos a navegação até Luxor.
Almoço e jantar.

Café da manhã e desembarque. Possibilidade de realizar
visita opcional à Margem Ocidental em Luxor; à Necrópole
de Tebas; ao Vale dos Reis, ao Templo Funerário da Rainha
Hatshepsut conhecido como O-Deir O-Bahari e aos
Colossos de Memnon. Á tarde, visita à Margem Oriental
em Luxor; aos Templos de Luxor e Karnak. Em horario
conveniente traslado para o aeroporto de Luxor e
embarque com destino ao Cairo. Chegada, recepção
acomodação.
Café da manhã. Em horario conveniente traslado para o
aeroporto e embarque com destino.
Chegada e fim dos nossos serviços.

Preço à vista por pessoa aéreo e terrestre em dólares:

Apto duplo US$ 2.700,00 + 250,00 taxas

Apto individual US$ 3.700,00 + 250,00 taxas

NOSSO PREÇO INCLUI:

PREÇO NÃO 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);
*Refeições mencionadas no roteiro;
*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;
*Bagagem: 01 mala de porão de até 20 quilos e 01 mala de mão de até 05
quilos;
Roteiro elaborado em junho/22. Sujeito a alterações em função da data de
sua elaboração e/ou algum evento especial, bem como, quando for o caso, em
razão de aumentos autorizados pelas entidades competentes.

* Refeições não mencionadas no roteiro;
*Maleteiros;
*Gorjetas para Guias e Motoristas;
*Teste RT-PCR (COVID) obrigatório;
*Certificado de vacinação completa (CONECT- SUS);
* Visto do Egito
* Certificado Internacional de vacina contra Febre Amarela;
*Taxas consulares e de fronteiras, despesas com despachante;
*Despesas de caráter pessoal: telefonemas, bebidas, lavanderia
*Passeios indicados como facultativos ou opcionais e ingressos
*Excesso de bagagem;
*Marcação de assentos com antecedência;

Organização, informações e inscrições: Tel: (11) 3257 9511 Whatshapp 11 95332 1919

www.genesisturismo.com.br | genesis@genesisturismo.com.br

