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EGITO COM CRUZEIRO NO RIO NILO, ALEXANDRIA,
ASWAN, LUXOR E PRAIA DE HURGHADA NO MAR VERMELHO
16/09 a 02/10, 2021 – 16 dias
Liberado para brasileiros

Um dos pacotes para o Egito mais completo. São 16 dias de aventura e imersão no Egito e suas fascinantes
histórias milenares. Conte com hotéis de alto padrão, com momentos de descanso em piscinas e praias ou a
bordo de um Cruzeiro pelo Rio Nilo, ou aproveite para fazer algo opcional. Viva novas experiências como entrar
em uma pirâmide com mais de cinco mil anos, andar de camelo, ter contato com a cultura Núbia e ver o nascer
do sol em um balão sobre o Vale dos Reis em Luxor. Impressione-se com a pirâmide de Quéops, em Gizé, última
das Sete Maravilhas do Mundo Antigo e templos gigantes dedicados aos deuses, faraós e ao amor. Além de
shows, jantares especiais, compras no famoso mercado Khan El Khalili e uma gastronomia local e variada.
ROTEIRO DIA A DIA, VALORES E FORMA DE PAGAMENTO:
1º DIA: 16/09 - QUI – APRESENTAÇÃO NO AEROPORTO - BRASIL.
Chegada ao Aeroporto de Guarulhos por volta das 21:30 no terminal 2 para fazer check-in na Companhia Aérea
Ethiopian Airlines.
2º DIA: 17/09 – SEX – BRASIL - EMBARQUE PARA O CAIRO.
Embarque no voo às 01:10 AM com chegada em Addis Ababa às 19:10 para conexão e embarque às 22:25 com
destino ao Cairo.
3º DIA: 18/09 – SAB – CHEGADA AO CAIRO.
Chegada ao Aeroporto do Cairo por volta das 01:30 AM e transfer para o Hotel.
Tempo para descansar da viagem...
Café da Manhã e Almoço no hotel. Período da manhã livre para descansar e aproveitar o hotel.
Por volta das 17:00 sairemos para ir até uma Loja de Papiro e Algodão Egípcio.
Após o passeio teremos um jantar de Boas Vindas no Restaurante Cleópatra, (bebidas não inclusas).
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4º DIA: 19/09 – DOM – CAIRO – PIRAMIDES, ESFINGE E SAKKARA.
Após o café da manha sairemos para conhecer Sakkara, depois visita as Pirâmides de Giza: Queops, Quefren e
Miquerinos. Em seguida, visita ao mirante das pirâmides para lindas fotos e depois conhecer a Esfinge, cabeça de
Faraó e corpo de Leão, guardiã das Pirâmides, almoço em restaurante local, (bebidas não inclusas).
Jantar no Hotel e noite livre.
5º DIA: 20/09 – SEG – CAIRO - BAIRRO COPTO, MUSEU DO CAIRO E MESQUITA DE ALABASTRO.
Café da manhã no hotel e saída para a visita ao Cairo Copta (Igreja São Jorge, Sagrada Família), Museu do Egito
(Museu do Cairo), Mesquita de Alabastro (Mesquita de Muhammad Ali) e Cidadela de Saladino. Almoço no Park Al
Azhar durante o passeio, (bebidas não inclusas).
6º DIA: 21/09 – TER – PASSEIO PARA A CIDADE DE
ALEXANDRIA.
Café da manhã no Hotel e saída por volta das 06:30
com destino a Alexandria, (um percurso de
aproximadamente 3h em ônibus) às margens do Mar
Mediterrâneo. Visitaremos as catacumbas Kom el
Shoqafaw, a cidadela, que foi construída no exato
lugar onde havia o farol de Alexandria. Almoço em um
restaurante local (bebidas não inclusas). Visita à nova
Biblioteca de Alexandria e à Capela de Santa Catarina, se esta estiver aberta para visitação do publico. Retorno
para o Hotel no Cairo.
7º DIA: 22/09 – QUA – CAIRO – EMBARQUE PARA ASWAN.
Café da manhã e check-out no hotel e saída para o Aeroporto com destino a Aswan.
Chegada em Aswan e passeio pela Represa Alta e ao Templo de Filae da Deusa Isis, depois traslado para o
Cruzeiro e almoço (bebidas não inclusas).
À tarde passeio de felucca com apresentação de uma dança núbia, em celebração ao Nilo e em seguida passeio à
Aldeia Núbia, com parada em uma praia para mergulho no Rio Nilo, passeio de Camelo e visita a uma residência
Nubia para conhecer a cultura e costumes locais.
Neste dia também faremos uma visita à fábrica de essências.
* Dependendo do horário de chegada veremos se será possível fazer todos esses passeios neste dia.
Almoço e jantar a bordo do Cruzeiro, (bebidas não inclusas).
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8º DIA: 23/09 – QUI - ASWAN - OPCIONAL PASSEIO AOS TEMPLOS DE ABU SIMBEL / VISITA A KOM OMBO E
NAVEGAÇÃO ATÉ EDFU.
Café da manhã no Cruzeiro e manhã livre para curtir o navio ou passeio opcional para os Templos de Abu Simbel.
A tarde navegação até Kom Ombo e visita ao Templo de Sobek, Kom Ombo e Museu das Múmias de Crocodilo e
retorno ao Cruzeiro.
Navegação até Edfu. Almoço e jantar a bordo do Cruzeiro, (bebidas não inclusas).
Passeio opcional US$ 130: Visita aos Templos de Abu Simbel, saída por volta das 02:30 AM e retorno até às 13:00.
9º DIA: 24/09 – SEX – EDFU -LUXOR - VISITA À CIDADE DE LUXOR, TEMPLOS DE LUXOR E KARNAK.
Café da manhã no Cruzeiro e saída em charrete para visita ao Templo de Hórus em Edfu, o templo é um dos mais
bem conservados, depois retorno ao Cruzeiro e navegação para Luxor com passagem pela Eclusa de Esna. À tarde,
já em Luxor (antiga Tebas), faremos a visita aos O Grande Templo de Karnak, dedicado ao deus principal Ámon Rá
(Amun Ré), deus do sol no Antigo Egito, e visita ao Templo de Luxor, dedicado a sua esposa deusa Mut e seu filho
o deus Khonsu. Uma Avenida de Esfinge liga os dois templos unindo a Tríade Tebana. Jantar a bordo com
Tradicional Festa Árabe (Sugerimos ir com traje típico e entrar no clima). Pernoite em Luxor a bordo do Cruzeiro.
10º DIA: 25/09 – SAB - LUXOR - OPCIONAL PASSEIO DE BALÃO / VALE DOS REIS, COLOSSOS DE MEMNON E
TEMPLO DE HATCHEPSUT.
Para aqueles que não farão o passeio opcional de Balão: café da manhã no Cruzeiro, check-out e saída para visita
aos Colossos de Mêmnon, ao Templo Mortuário da Rainha Hatshepsut, conhecido como Djeser-Djeseru ("A
maravilha das maravilhas"), no complexo de Deir Elbari; depois visita ao Vale dos Reis e visita a uma fábrica de
alabastro.
Passeio opcional US$ 140: Passeio de Balão em Luxor, saída por volta das 04:30 AM para se possível, ver o nascer
do sol a bordo do Balão, sobrevoando o Templo de Hatchepsut e outros monumentos com uma vista espetacular
do Rio Nilo.
Após os passeios faremos check-in no Sonesta St. George Hotel Luxor, 5 estrelas, e tarde livre para descanso.
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11º DIA: 26/09 – DOM – LUXOR – DIA LIVRE.
Café da manhã no Hotel e dia livre para curtir o Hotel e a Cidade.
Opcionalmente você poderá fazer passeios ao Museu da Mumificação, Medinet Habu e/ou Museu de Luxor.

12º DIA: 27/09 - SEG – LUXOR / HURGHADA.
Após o café da manhã, check-out e saída em ônibus com destino a Hurghada. Percurso de aproximadamente 03
horas até Hurghada. Chegada ao hotel e pernoite (Sistema all inclusive).
13º DIA: 28/09 – TER - HURGHADA.
Manhã livre para aproveitar a piscina e a praia no Mar Vermelho. Hospedagem com sistema all inclusive.
Por volta das 15:00 saída para City Tour, retorno para o Hotel e jantar.
14º DIA: 29/09 – QUA - HURGHADA.
Saída à tarde para passeio de barco submarino no Mar Vermelho, com parada para fazer mergulho de snorkel e
retorno ao por do sol, com transfer de ida e volta ao Hotel incluso e jantar no Hotel.
15º DIA: 30/09 – QUI - HURGHADA/ CAIRO.
Manhã livre e após o almoço check-out e saída para o Aeroporto com embarque ao Cairo.
Chegada ao Cairo e passeio a Torre do Cairo e momento para compras, depois transfer para o Hotel e check-in.
16º DIA: 01/10 – SEX – CAIRO – MERCADO KHAN EL KHALILI.
Café da manha no Hotel e saída para o passeio do Mercado Khan El Khalili.
Jantar a Bordo de um Barco no Rio Nilo com shows de danças árabes e odalisca, sem bebidas inclusas, e após o
jantar por volta das 22:00 , transfer para o Aeroporto do Cairo.
17º DIA: 02/10 – SAB – CAIRO/ BRASIL.
Embarque no voo Companhia Aérea Ethiopian Airlines, no voo das 02:20 AM com chegada em Addis Ababa às
07:20 para conexão e embarque às 09:30 com destino ao Brasil.
Chegada no Brasil prevista para às 16:00.
Fim de nossos serviços.
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PACOTE INCLUI
- Voo internacional em classe econômica de São Paulo / Cairo / São Paulo com escala em Addis Ababa pela
Ethiopian Airlines;
- Voo interno em classe econômica do Cairo/ Aswan / Hurghada/ Cairo conforme o roteiro;
- Transfer de Luxor para Hurghada em micro-ônibus ou ônibus (os ônibus equipados com banheiro, estes não
serão colocados em funcionamento por segurança dos passageiros);
- 05 noites de hospedagem no Cairo no Hotel Le Meriden, Steingberg ou similar com café da manhã e taxas;
- 03 noites de cruzeiro pelo Nilo com pensão completa (café da manhã, almoço e jantar sem bebidas);
- 02 noites de hospedagem no Hotel Sonesta Luxor com pensão completa (café da manhã, almoço e jantar sem
bebidas);
- 03 noites de hospedagem em Hurghada no Hotel Hilton ou similar com all inclusive e taxas;
- 02 noites de hospedagem no Grand Hyatt Nile Tower ou similar no Cairo com café da manha e taxas;
- Transfer Aeroporto/ Hotel/ Aeroporto em serviço regular;
- Todos os transfer citados no Roteiro acima em veículo com ar condicionado;
- Todas as visitas turísticas durante o cruzeiro que estão mencionadas no itinerário em serviço regular;
- Assistência nos Aeroportos conforme roteiro;
- Passeio no Cairo as 03 Pirâmides, Esfinge e Sakkara;
- Passeio ao Museu do Cairo, Mesquita de alabastro, Mercado Khan El Khalili e Bairro Copto;
- Jantar no Cairo a bordo do Cruzeiro;
- 03 almoços inclusos com menu definido sem bebidas;
- Passeio a Aldeia Nubia;
- Passeio em Alexandria de 01 dia com transfer e almoço sem bebidas;
- Passeio em Hurghada – City Tour;
- Passeio de Barco Submarino com parada para mergulho de snorkel;
- Ingressos de todas as visitas citadas no roteiro como inclusas;
- Ao longo dos dias de viagem visitaremos loja de alabastro, papiro, essências, algodão, especiarias, entre outros;
- Áudio guia durante a viagem do Cairo e Luxor;
- Gorjetas obrigatórias inclusas;
- Seguro Viagem cobertura de US$ 60 mil (de 81 à 85 anos haverá acréscimo de US$ 40,00 por pessoa);
- Visto obrigatório;
- KIT de viagem;
* A ORDEM DO ROTEIRO PODERÁ SER ALTERADA, DEPENDENDO DO DIA DE CHEGADA E CONFORME OS VOOS
INTERNOS QUE SERÃO CONFIRMADOS APROXIMADAMENTE 30 DIAS ANTES DO EMBARQUE.
PACOTE NÃO INCLUI
- As bebidas não estão inclusas;
- Passeios descritos como opcionais;
- Ingressos de entrada no interior das Pirâmides e da sala das múmias no Museu do Egito;
- Em algumas atrações é necessário pagar uma taxa para poder tirar fotos;
- Excesso de bagagem nos voos internos (é permitida somente 01 mala de 23 kg + 01 mala de 10 kg de bagagem
de mão por pessoa);
- Gorjetas para o Guia aconselhável mínimo de US$ 40,00;
- Não inclui gorjetas para maleiros, camareiros, garçons, banheiros públicos e afins.
- Informações não citadas como “Pacote inclui”;
- As refeições não citadas como inclusas;
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
- Passaporte com no mínimo 06 meses de validade e com pelo menos 02 folhas livres;
- Obrigatório Certificado de Vacina de Febre Amarela Internacional válido; Vacina da Covid-19 poderá ser também
obrigatória. Vacine-se quando chegar a sua vez.
- Poderá ser obrigatório o teste RT-PCR com 48 horas antes da viagem;
- Poderá ser obrigatório Adicional Seguro Covid-19;
- Em alguns pontos turísticos é necessário pagar uma taxa para poder tirar fotos;
- Todos os banheiros públicos tem que pagar gorjeta em torno de 1 dólar;
- O Itinerário pode variar devido às condições climáticas;
- Programa de milhagem https://shebamiles.ethiopianairlines.com
VALORES DO PACOTE em DÓLARES
VALORES DO PACOTE PARCELADO ou À VISTA:
Obs: não inclui os opcionais de Balão (US$ 140) ou Abu Simbel (US$ 130)
* Última parcela: 30 dias antes da viagem
VALOR POR PESSOA (EM US$ DOLAR) EM APTO STD DUPLO
US$ 3.998,00 + US$ 200,00 taxas – Parcelado
US$ 3.798,10 + US$ 200,00 taxas – À Vista

VALOR EM US$ DOLAR EM APTO STD INDIVIDUAL
US$ 4.540,00 + US$ 200,00 taxas – Parcelado
US$ 4.313,00 + US$ 200,00 taxas – À Vista

* Caso seja obrigatório o adicional de Seguro COVID-19 (não incluso), informaremos com antecedência.

SIMULAÇÃO EM REAIS
Valor por pessoa em Apto Standard Duplo

* Parcelas com dólar congelado na data da contratação.
Verificar o dólar do dia com os nossos consultores de turismo.
Obs: não inclui opcionais de Balão US$ 140 ou Abu Simbel US$ 130
Total a parcelar = US$ 3.998 + US$ 200 (taxas) = US$ 4.198
US$ 1.599,30 (35% Entrada + Taxas) + 6x US$ 433,12
Reais (R$ 5,11 - 25/06/2021):
R$ 8.172,42 (35% Entrada + Taxas) + 6X de R$ 2.213,23
Operadora: OASIS TOUR

FORMAS DE PAGAMENTO:
Parcelado: Entrada (35% + US$ 200 Taxas) no PIX ou Transferência Bancária.
Saldo com dólar congelado* e parcelado no boleto ou cheque para pagamento de 100% do pacote até 30 dias antes do
embarque; ou em 6 parcelas no cartão sem jutos.

* Valores em dólares americanos convertidos no dia de fechamento do pacote (dólar turismo), com câmbio
congelado em todas as prestações.

Tumura Turismo e Eventos
R. Dr. Roque de Lorenzo, 59 – Vila Sônia. CEP 05523-030 - São Paulo, SP. Brasil.
+55 (11) 3751-4358 – Escritório / +55 (11) 9.9194-0666 – Celular
+55 (11) 9.4116-1354 – Whatsapp / E-mail: contato@viagenstumura.com.br

