CAIRO ENCANTADOR+ CRUZEIRO NO NILO

08 DIAS: 3 NOITES CAIRO + 4 NOITES CRUZEIRO
Tarifas válidas: De 05 de maio a 26 de agosto 2018
Saídas semanais: SÁBADO e DOMINGO

DIA 01 – CAIRO (voos não inclusos)
Chegada ao Aeroporto Internacional do Cairo, assistência da nossa equipe para procedimentos de vistos, imigração e alfândega.
Traslado ao hotel e hospedagem.
DIA 02 - CAIRO
Café da manhã. Excursão incluída ao Museu de Arte Faraônica e Cidadela de Saladino para visitar a Mesquita de Alabastro. Almoço
e continuação da visita às pirâmides de Gizé: Quéops, Quéfren e Miquerinos (com entrada a Quéfren ou Miquerinos), Esfinge de
Gizé e o Templo do Vale de Quéfren finalizando com umavisita a um dos centros de Papiro.
DIA 03 - CAIRO / LUXOR
Café da manhã e em horário previsto, traslado ao Aeroporto do Cairo para sair em voo doméstico até Luxor.Chegada e traslado ao
cruzeiro fluvial. Embarque e Almoço. À tarde, visita aos Templos de Karnak e Luxor.Jantar e noite a bordo.
DIA 04 - LUXOR / ESNA
Regime de pensão completa a bordo. Cruzaremos o Nilo para visitar a necrópoles de Tebas: Vale dos Reis,Vale dos Artesãos
conhecido por Deir el Medina, Templo Funerário de Ramsés III conhecido por Madinat Habu, panorâmica do Templo Funerário da
Rainha Hatchepsut conhecido por Deir el Bahari e os Colossos de Menon. Em horário previsto, zarparemos até Esna. Cruzaremos a
Eclusa de Esna e navegação até Edfu.
DIA 05 - ESNA / EDFU / KOM OMBO
Regime de pensão completa a bordo. Visita em veículos ao templo de Edfu dedicado ao Deus Horus. Navegação até Kom Ombo.
Visita ao templo de Kom-Ombo dedicado aos deuses Sobek com cabeça de crocodilo e Haroreris com cabeça de Falcão. Navegação
até Aswan. Noite a bordo.
DIA 06 - ASWAN
Regime de pensão completa a bordo. Possibilidade de realizar excursão opcional aos templos de Abu Simbel. À tarde, visita ao
templo de Philae e passeio em felucas (típicos veleiros egípcios) para admirar uma vista panorâmica do mausoléu de Agha Khan,
da ilha Elefantina e do jardim botânico. Noite a bordo em Aswan.
DIA 07 - ASWAN / CAIRO
Café da manhã e desembarque. Visita em veículos à represa de Aswan e ao Obelisco Inacabado. Em horário previsto, traslado ao
Aeroporto para voar de regresso ao Cairo. Chegada ao Cairo e traslado ao hotel. Hospedagem.
DIA 08 - CAIRO /...
Café da manhã. Em horário previsto, traslado ao Aeroporto Internacional do Cairo para voar de regresso ao seu destino.

NOTA IMPORTANTE
O conteúdo de alguns serviços, bem como visitas no Cairo e durante o cruzeiro podem variar de acordo com a
opção de alojamento contratado. Verifique sempre a lista de serviços incluídos e excluídos em cada opção.
•

Preços por pessoa em dólares americanos

Acomodação

Categoria 5*A
Cruzeiro
Amarco/Hotel
Conrad

Categoria 5*B
Cruzeiro Kahila/Hotel Le
Meridien Pyramids ou Hotel
Ramses Hilton

SINGLE
DUPLO
TRIPLO

USD 1.581
USD 1.132
USD 1.132

USD 1.079
USD 853
USD 818

Categoria 5*C
Cruzeiro Nile Dolphin ou
Royal Esadora /Hotel
Cairo Pyramids ou Hotel
Mercure Sphinx
USD 921
USD 707
USD 685

Categoria 4*
Cruzeiro Nile Shams ou Sherry
Boat/Hotel Grand Pyramids
ou Hotel Barcelo ou Hotel
Pyramids Park
USD 869
USD 685
USD 663

•

Serviços incluídos nas opções 5*A & 5*B

•
•
•
•

Assistência nos aeroportos, hotéis e cruzeiros por parte de nossos coordenadores em língua portuguesa.
Todos os traslados em veículos climatizados entre aeroportos, hotéis e cruzeiros.
3 Noites no Cairo em regime de Hospedagem e Café da Manhã .
4 Noites de Cruzeiro com pensão completa com as visitas indicadas em cada itinerário que podem sofrer alterações na
ordem, assim como as noites a bordo do Cruzeiro em uma cidade ou outra.
Um dia de visitas no Cairo com Almoço, segundo itinerário.
Maleteiros nos aeroportos e hotéis (Proporcionamos carros para as malas e contratamos maleteiros onde for
permitido).
Gorjetas para barqueiros e choferes em Luxor e Aswan.
Gorjetas para guia e tripulação dos cruzeiros.
Guia em português (não exclusivo) durante todas as visitas.
03 Noites no Cairo em regime de Hospedagem e Café da Manhã.
04 Noites em Cruzeiro pelo Nilo em Regime de pensão completa.
Meio dia de visitas às Pirâmides de Gizé- sem entrada a nenhuma delas - Esfinge e Vale de Quéfren sem Almoço.
Visitas durante Cruzeiro (Vale dos Reis, Templo da Rainha Hatchepsut, Colossos de Menon, Habu,Templos de Karnak e
Luxor, Templo dedicado ao Deus Horus (Edfu), Templo dedicado ao Deus Sobek (Kom Ombo), Alta Represa, Obelisco
Inacabado e Templo de Philae).
Todos os traslados no Cairo, Luxor & Aswan em veículos.
Guia em língua portuguesa no Cairo e outro guia local durante o Cruzeiro.

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Serviços excluídos nas opções 5*A & 5*B
•

Serviços NÃO incluídos nas opções 5*A & 5*B

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visto de entrada ao Egito.
Bilhetes de avião internacional ou doméstico.
Extras de qualquer tipo: bebidas, telefonemas, etc.…
Qualquer serviço não especificado como incluído e que figura nos itinerários como opcional, facultativo ou
possibilidade de realizar.
Visto de entrada ao Egito.
Bebidas
Gorjetas
Bilhetes de voos nacionais ou internacionais
Qualquer outro serviço não especificado como incluído.

•

Serviços incluídos nas opções 5*C & 4*

Serviços excluídos nas opções 5*A & 5*
•
•
•
•

•
•

03 Noites no Cairo em regime de Hospedagem e Café da Manhã.
04 Noites em Cruzeiro pelo Nilo em Regime de pensão completa.
Meio dia de visitas às Pirâmides de Gizé- sem entrada a nenhuma delas - Esfinge e Vale de Quéfren sem Almoço.
Visitas durante Cruzeiro (Vale dos Reis, Templo da Rainha Hatchepsut, Colossos de Menon, Habu, Templos de Karnak e
Luxor, Templo dedicado ao Deus Horus (Edfu), Templo dedicado ao Deus Sobek (Kom Ombo), Alta Represa, Obelisco
Inacabado e Templo de Philae).
Todos os traslados no Cairo, Luxor & Aswan em veículos.
Guia em língua portuguesa no Cairo e outro guia local durante o Cruzeiro.

•

Serviços NÃO incluídos nas opções 5*C & 4*

•
•
•
•
•

Visto de entrada ao Egito.
Bebidas
Gorjetas
Bilhetes de voos nacionais ou internacionais
Qualquer outro serviço não especificado como incluído.

NOTAS IMPORTANTES:
1- Em caso de aumento nos custos de entradas aos monumentos, a Alcance Operadora se reserva o direito de
aplicar os suplementos correspondentes aos preços cotados.
3- Nossos preços são aplicáveis apenas para o produto cotado e acima indicado. Em caso de falta de disponibilidade
ou por qualquer circunstância que impeça a confirmação do produto cotado, a Alcance Operadora se reserva o
direito de oferecer produto similar e de igual preço, sujeito a aceitação - qualquer outro produto disponível com
maior ou menor preço, será sempre informando o valor da redução ou do suplemento.

