
  

A partir de 980  USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Segundas, Quintas, Sextas, Sábados, 
Domingos.
De Abril 2018 a Março 2019

PREÇOS POR PESSOA (USD)  _________________

6 Abr - 19 Dez, 
6 Jan - 31 Mar19  Turística  Primeira  Luxo

Duplo 995 1.050 1.135
Triplo  980 1.035 1.125
Individual 1.395 1.480 1.635
Noite extra Cairo  85 80 145

1-5 Abr, 20 Dez - 5 Jan19  Turística  Primeira  Luxo

Duplo 1.290 1.365 1.475
Triplo  1.270 1.345 1.455
Individual 1.810 1.920 2.125
Noite extra Cairo  110 105 185

O PROGRAMA INCLUI  ___________________________

· Assistência e traslados aeroporto - hotel - aeroporto. 
· 7 cafés da manhã e pensão completa no cruzeiro.
· Transporte de ônibus com ar condicionado.
· Guia acompanhante falando espanhol/português 

durante a viagem.
· Visitas inclusas descritas no itinerário.
· Manipulação de 1 mala por passageiro durante a via -

gem (malas adicionais serão cobradas no destino).
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES  ________

3 Cairo  Oasis  Turística
 Movenpick Pyramids  Primeira
 Fairmont/Conrad  Luxo
4 Cruzeiro  Sherry     Turística 
 Tuya/Farida  Primeira
 Sonesta Nile/Moon  Luxo

1º Dia. CAIRO
Chegada e assistência no aeroporto, traslado ao 
hotel e hospedagem.

2º Dia. CAIRO
Café da manhã.
Na parte da manhã, saída para visitar as famo -
sas pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos. 
Entrada opcional a uma delas com continuação 
à enigmática “Esfinge” de Gizé. Visita ao Templo 
do Vale e a um centro de papiros. Também su -
gerimos uma visita ao Museu Nacional egípcio 
com suas diferentes obras de arte faraônicas, 
principalmente o tesouro de Tutancâmon. Hos -
pedagem.

3º Dia. CAIRO - LUXOR
Pensão completa.
Traslado ao aeroporto para embarcar no voo 
para Luxor. Chegada e traslado ao cruzeiro. À 
tarde, visita aos majestosos templos de Luxor 
e Karnak, onde dezenas de faraós construíram, 
ao longo de 2.000 anos, o mais importante 
complexo monumental do Egito. Hospedagem.

4º Dia. LUXOR - EDFU
Pensão completa.
No horário programado, visita à margem 
oriental de Luxor, com o Templo de Karnak, 
que domina todo o cenário de Tebas, nascido 
do esplendor dos faraós do novo império, e o 
Templo de Luxor, obra de dois grandes faraós, 
Ramsés II e Ramsés III . Continuação da visita 
à costa ocidental com a Necrópole de Tebas, 
incluindo o Vale dos Reis, onde estão ocultos 
os túmulos dos mais importantes faraós do 
novo império, o Templo funerário da rainha 

Hatshepsut e os gigantes e grandiosos Colos -
sos de. Memnon. Retorno para o cruzeiro, em -
barque e navegação em direção a Edfu. Noite 
a bordo.

5º Dia. EDFU - KOM-OMBO 
Pensão completa.
No horário programado, visita ao Templo de 
Edfu, dedicado ao Deus Hórus. Retornar ao 
cruzeiro e navegação em direção a Kom Ombo. 
Chegada e visita a seu Templo, dedicado aos 
deuses Sobek e Hareoris. Noite a bordo.

6º Dia. KOM-OMBO - ASSUÃ 
Pensão completa.
Saída para visitar o Templo de Philae, o mauso -
léu de Agha Khan e o Obelisco Inacabado. Em se -
guida, passeio de faluca (embarcações de pesca 
típicas) ao longo do Nilo, contemplando várias 
ilhas vulcânicas de granito preto. À tarde visita à 
grande barragem de Assuã. Noite a bordo.

7º Dia. ASSUÃ - CAIRO
Café da manhã.
Após o café da manhã, desembarque e check -
-out das cabines do navio às 8h, tempo livre. No 
horário programado, traslado para o aeroporto 
de Assuã para embarcar no voo para o Cairo, 
traslado ao hotel e restante do dia de livre. Hos -
pedagem.

8º Dia. CAIRO
Café da manhã.
No horário marcado, traslado ao aeroporto para 
embarcar no voo internacional. Fim da viagem e 
de nossos serviços.

Este programa não dá direito ao desconto de reserva antecipada.

EGITO
CLÁSSICO

Itinerário 8 dias
Cairo, Luxor, Edfu, Kom-ombo, Assuã

Reservas e informações: email: scan-suisse@scan-suisse.com.br
Acesse nosso site: www.scan-suisse.com.br
Avenida Morumbi 8509, CJ 53 - Cep: 04703-004 Brooklin Paulista 
SP Capital - Fone: +11 5531 7100 - Fax: +11 5561 7106


