CARNAVAL NO EGITO
COM CRUZEIRO PELO RIO NILO
25 DE FEVEREIRO DE 2019
• Um passeio pelas mais importantes atrações do Egito, país de belezas naturais, cultura e
patrimônio histórico fascinantes.
• À bordo do confortável Navio Solaris II, um mágico Cruzeiro de 3 noites pelo Rio Nilo. Todas
as cabines com varanda, todas as refeições incluídas. Visitas aos Templo de Kom-Ombo e
passeio de charrete até o Templo de Edfu.
• O melhor do Cairo, incluindo visitas às Pirâmides de Gizé, Museu Egípcio, com o
maravilhoso tesouro do Faraó Tutancâmon, e Cairo Antigo.
• A belíssima Awan, com visitas à Vila Núbia, Represa de High Dam e Obelisco Inacabado. E
mais: passeios de camelo e de felucca, veleiro típico da região.
• Incluindo visita ao icônico Complexo Arqueológico de Abu Simbel, obra-prima construída
por Ramsés II.
• A magnífica Luxor destacando os Templos de Karnak e de Luxor, Complexo Funerário de
Hatshepsut e às tumbas dos Faraós no Vale dos Reis, “a maior arca de tesouro já encontrada
pelo homem”.
• O Mar Vermelho em destaque: 3 noites no fantástico Movenpick El Gouna Resort.
25 de Fevereiro de 2019 – Segunda-feira
BRASIL
Apresentação no Aeroporto de São Paulo para embarque em voo da Emirates com destino ao
Cairo (conexão em Dubai).
26 de Fevereiro de 2019 – Terça-feira
CAIRO
Chegada ao Cairo, capital do Egito, maior cidade do mundo árabe. À partir das 15 horas,
acomodação no Conrad Cairo Hotel & Cassino (ou similar). Visita panorâmica do Cairo Antigo.
À noite os interessados podem tentar a sorte no Cassino do hotel, com mesas de jogo, roleta e
dezenas de caça-níqueis.
27 de Fevereiro de 2019 – Quarta-feira
CAIRO
Hoje vamos conhecer a principal atração do Cairo, as famosas Pirâmides de Gizé, símbolo
máximo do poder dos faraós e, para muitos, do próprio país. Além das três pirâmides,
Miquerinos, Quéfren e Quéops - esta última a mais alta construção do mundo por quase 4.000
anos - veremos também a famosa Esfinge. Para entrar nas pirâmides (que podem estar
fechadas para visitação) e caminhar por seus corredores íngrimes e escuros, haverá cobrança,
no local, de taxa suplementar (opcional). À tarde, visita ao famoso Museu Egípcio, com acervo
composto por milhares de antiguidades - destaque para o tesouro do Faraó Tutancâmon.
ALMOÇO INCLUÍDO.

28 de Fevereiro de 2019 – Quinta-feira
CAIRO - ASWAN
Em horário a ser determinado, embarque em voo com destino à Aswan. Após a chegada,
passeio pelas principais atrações da cidade: High Dam, construído para armazenar água para
os tempos de seca e também gerar energia para o país - na época de sua inauguração, em
1967, produzia 50% de toda eletricidade consumida no Egito. Este colosso da engenharia
segue sendo uma das maiores represas do mundo. Na sequência, em visita ao Obelisco
Inacabado, teremos a oportunidade de identificar as técnicas utilizadas para trabalhar o granito
há mais de 3.000 anos. Fascinante! Hospedagem no Movenpick Resort Aswan (ou similar),
localizado às margens do Rio Nilo.
01 de Março de 2019 - Sexta-feira
ASWAN - ABU SIMBEL
De madrugada, saída em percurso rodoviário até os Templos de Abu Simbel, Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO, localizados às margens do Lago Nasser. Estas magníficas
construções foram redescobertas em 1813 após séculos esquecidas sob a areia. Na década de
1960, ameaçados pelo aumento do nível das águas em função da construção da represa de
High Dam, os templos foram recortados em pedaços e levados de sua localização original até
uma nova colina, artificial, 61 metros acima da posição original. Graças a esta gigantesca
operação podemos, hoje em dia, entrar nos templos construídos por Ramsés II em
homenagem a si próprio e à sua favorita, Nefertari. Ao final da visita, regresso à Aswan e
acomodação no SOLARIS II, confortável embarcação com varanda em todas as cabines e
sistema de pensão completa. Restante da tarde livre. Próximo do horário do pôr-do-sol, à bordo
de tradicional felucca, pequeno veleiro que é símbolo da região, vamos navegar entre ilhas
fluviais, dunas de areia dourada e construções históricas. Um final de tarde relaxante e de rara
beleza.
02 de Março de 2019 – Sábado
ASWAN - VILA NÚBIA - CRUZEIRO PELO NILO
Após o café da manhã seguiremos até o pier para tomar um pequeno barco à motor até uma
Aldeia Núbia, onde teremos a oportunidade de fazer um passeio de camelo (incluso) e
conhecer esta cultura tão interessante - os núbios criam crocodilos como animais de
estimação! Caminhando pelas ruelas é possível comprar temperos e artesanato, fazer
tatuagens de hena e até entrar em uma das multicoloridas casas típicas. Retorno ao Solaris II.
A primeira parada em nosso cruzeiro, que tem início nesta tarde, é para visitarmos o Templo de
Kom Ombo, dedicado aos deuses Sober, com cabeça de crocodilo, e Hórus, com cabeça de
falcão.
03 de Março de 2019 – Domingo
CRUZEIRO PELO NILO
Pela manhã, passeio de charrete até o colossal Templo de Hórus, em Edfu. Reconhecido como o
mais bem preservado Templo de Culto em todo Egito, impressiona por suas dimensões: 137
metros de comprimento, 79 metros de largura. São dezenas de colunas com belos capitéis,
profusão de magníficas inscrições em relevo sobre a rocha arenosa, salas, pátios internos e um
pequeno santuário. Mas é mesmo o gigantesco portal, com 37 metros de altura, que causa o
mais forte impacto nos visitantes. Retorno ao Solaris II. Desde nossas cabines ou à beira da
piscina, no deck superior, contemplaremos a vida às margens do Nilo: as plantações, pastores e
os incríveis vendedores que, à bordo de pequenas embarcações à remo, e em manobras

ousadas, atrelam-se aos grandes barcos e oferecem os mais diversos produtos. Fantástico!
Passagem pela eclusa de Esna e chegada à Luxor.
04 de Março de 2019 - Segunda-feira
LUXOR
Após o café da manhã, visita ao Vale dos Reis, considerado “a maior arca de tesouro já
encontrada pelo homem”. Foi ali, escondidos em região erma, que dezenas de faraós
escolheram passar a eternidade – preservados em múmias e cercados por suas riquezas.
Hoje, irônicamente, a região transformou-se em um dos destinos turísticos mais visitados no
mundo. Teremos a oportunidade de admirar o interior de algumas das impressionantes tumbas,
com paredes decoradas por afrescos (se desejar visitar a famosa Tumba de Tutancâmon será
necessário pagamento suplementar, no local). Na sequência, visita ao Templo Funerário de
Hatshepsut, a maravilha das maravilhas. Passagem pelo Colosso de Memnon, com grandes
estátuas do Faraó Amenhotem III. Ao fim do passeio, acomodação no Sonesta Luxor (ou
similar), às margens do Rio Nilo.
05 de Março de 2019 – Terça-feira
LUXOR
Ao raiar do dia os interessados poderão fazer passeio de balão sobrevoando a região de Luxor
(opcional). Regresso ao hotel. Em horário oportuno, saída para visita ao visita ao Templo de
Karnak. O gigante complexo, em homenagem ao Deus Amon-Rá, foi construído ao longo de
quase 2.000 anos. Cercado por muralhas com 2,4 km de extensão, é o maior templo em todo
Egito. Os 134 magníficos pilares decorados do Grande Salão Hipóstilo, dispostos em 16
fileiras, formam uma imagem difícil de se apagar da retina. No decorrer de nossa caminhada
guiada veremos ainda, no Templo de Amon, o maior obelisco de todo Egito, com 27 metros de
altura. Na sequência, visita ao Templo de Luxor, em pleno centro da cidade. Ali destacam-se a
longa fileira de esfinges – segue até o Templo de Karnak -, as imensas estátuas de Ramsés II e
um grande obelisco – cujo par, ofertado como presente à França, encontra-se hoje em Paris,
na Place de la Concorde.
06 de Março de 2019 – Quarta-feira
LUXOR - HURGHADA - EL GOUNA
Café da manhã. Em horário a ser determinado, saída em percurso rodoviário de 280 km até o
Balneário de Hurghada. Passagem pela região da Cordilheira de Safaga, que se estende ao
longo da costa egípcia, Hospedagem no fantástico Movenpick EL Gouna Resort. JANTAR
INCLUÍDO.
07 de Março de 2019 - Quinta-feira
HURGHADA - EL GOUNA
Dia livre. Localizado em frente ao mar, nosso hotel oferece entretenimento diário, health club,
desportos aquáticos e piscina privada aquecida. JANTAR INCLUÍDO.
08 de Março de 2019 – Sexta-feira
HURGHADA - EL GOUNA
Dia livre. Aproveite nosso segundo dia à beira do Mar Vermelho para nadar em águas de
coloração claríssima, embarcar em passeios de barco ou visitar o Aquário de Hurghada. Um
dos programas favoritos dos visitantes é, à bordo de semi-submarino, observar a fascinante
vida marinha. JANTAR INCLUÍDO.

09 de Março de 2019 – Sábado
HURGHADA - EL GOUNA - PORTO SOHKNA - CAIRO
Pela manhã, saída em percurso rodoviário até o Monastério de St Paul. Após a visita – guiada
por um dos monges -, almoço no Porto Sohkna. De volta ao nosso ônibus, seguiremos
margeando o Mar Vermelho. No fim do dia, chegada ao Cairo e hospedagem no Conrad Cairo
Hotel & Cassino (ou similar). ALMOÇO INCLUÍDO.
10 de Março de 2019 – Domingo
CAIRO
Dia livre. Sugerimos passeio OPCIONAL de dia inteiro até a histórica cidade de Alexandria,
fundada por Alexandre, O Grande. A programação inclui as Catacumbas, Coluna de Pompeu e
visita à famosa Biblioteca de Alexandria, a maior do mundo, que atualmente abriga uma
coleção de 8 milhões de livros. No caminho de volta ao Cairo, passagem pela Cidadela de
Qaitbay, fortaleza construída no século XV.
11 de Março de 2019 – Segunda-feira
CAIRO - BRASIL
Café da manhã no hotel. Aproveite as últimas horas na capital egípcia para fazer compras no
Khan El Khalil Bazaar, maior mercado do país, ou simplesmente relaxar na piscina do hotel.
Apartamento disponível em sistema de late check-out. Em horário a ser determinado, traslado
ao aeroporto.
VACINA DE FEBRE AMARELA
É indispensável portar Certificado Internacional de vacina contra a Febre Amarela.
PARTE TERRESTRE + PARTE AÉREA em Classe Econômica
POR PAX EM APTO DUPLO

USD 3.586,00

SUPLEMENTO APTO SINGLE

USD 607,00

TAXAS
AEROPORTUÁRIAS

USD 190,00

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

INCLUÍDO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
30% de entrada + saldo em 10x sem juros em cartão de crédito ou boleto bancário.Taxas
pagas junto da entrada.
PARTE AÉREA INCLUÍDA (DESDE SÃO PAULO)
- EK 264
(25 FEV)
SÃO PAULO / DUBAI
- EK 927
(26 FEV)
DUBAI / CAIRO
- EK 926
(12 MAR)
CAIRO / DUBAI
- EK 261
(12 MAR)
DUBAI / SÃO PAULO

07:45 - 04:55
08:10 - 10:25
00:45 - 06:15
08:00 - 16:15

CONSULTE EMBARQUE DESDE OUTROS AEROPORTOS.

ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Bilhetes Aéreos em voo EMIRATES, Classe Econômica: São Paulo / Dubai / Cairo e Cairo /
Dubai / São Paulo
• Bilhetes Aéreos Cairo / Aswan em Classe Econômica.
• Seguro Viagem e Cancelamento EUROMAX (ou similar) com cobertura até 55.000EUR.
Cobertura para cancelamento de viagem (conforme condições): até 3.000USD (**Esta opção é
facultativa, ficando reservado ao cliente o direito de não adquirir este Seguro – cujas
respectivas coberturas e condições estão expressamente previstas no pacote de viagem. O
cliente poderá optar , caso seja do seu interesse em adquirir plano com coberturas
diferenciadas, devendo, neste caso, nos consultar previamente sobre a possibilidade e
respectivas condições).
• Acomodação em quarto duplo (ou individual, com acréscimo) com café da manhã diário;
• Refeições mencionadas no programa (Pensão Completa durante o Cruzeiro);
• Taxas de entrada mencionadas no programa;
• Acompanhamento por Guia Brasileiro durante toda a parte terrestre da excursão;
• Transfers e tours com guia falando português ou espanhol. Sempre que necessário - e
permitido - o Guia Brasileiro fará a tradução.
• Todos os traslados segundo o itinerário, em veículos privativos.
• Serviço de maleteiros nos hotéis em que o mesmo é disponibilizado (1 mala por pessoa).
• Visto de Turismo para portadores de Passaporte Brasileiro. Portadores de Passaporte emitido
por outros países, favor consultar.
HOTELARIA
• 4 noites e um late check-out no Conrad Cairo Hotel & Casino (ou similar), no Cairo, com 3
cafés da manhã.
• 1 noite no Movenpick Resort Aswan (ou similar), em Aswan, com café da manhã
• 3 noites no H/S Solaris II (ou similar), em Cruzeiro pelo Nilo, com café da manhã, almoço e
jantar.
• 2 noites no Sonesta Luxor (ou similar), em Luxor, com café da manhã
• 3 noites no Movenpick El Gouna Resort, em El Gouna com café da manhã e jantar.
NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Refeições não mencionadas no programa;
• Bebidas durante as refeições incluídas no programa;
• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas públicas e/ou privadas sempre que necessária;
• Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, souvenirs, lavanderia, etc;
• Gorjetas para Tripulação da Embarcação (recomendado 60USD), Guias e Motoristas.
• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como cancelamento de voos e ferries, doença,
acidentes,
bloqueios de estradas, intempéries, etc;
• Qualquer item não mencionado como incluso.
CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO
- A mais de 30 dias do início da excursão; retenção de 10% do valor da Parte Terrestre
- Entre 30 e 21 dias do início da excursão; retenção de 20% do valor da Parte Terrestre
- A menos de 21 dias do início da excursão; retenção de percentuais superiores aos acima
referidos, atingindo à 100% do valor do Tour, desde que correspondentes a gastos
efetivamente comprovados pela agência perante a EMBRATUR, efetuados em decorrência da
desistência do usuário.
Consulte o contrato de adesão em www.blanctour.com.br

