
57 PANAVISIÓN

DIA 1. BRASIL - ASSUAN
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Assuan. Noite a bordo.

DIA 2. ASSUAN
Chegada, assistência no aeroporto e traslado para a 
navio. Jantar e alojamento a bordo.

DIA 3. ASSUAN / Cruzeiro no Nilo
Pensão completa a bordo. (De madrugada, possibi-
lidade de fazer a excursão opcional para Abu Simbel 
de ônibus, onde vamos visitar o Templo Maior de Abu 
Simbel). Hoje temos a visita incluída do Templo de Phi-
lae, a represa de Assuan e a pedreira de granito onde 
o Obelisco Inacabado está localizado. É um ótimo 
trabalho que merece uma visita. O templo de Philae, 
dedicado à deusa Ísis, deusa da fertilidade e a deusa 
mais venerada da história da antiguidade Egipto. O 
templo está localizado na ilha de Agilika e sem dúvida 
é um dos melhores templos preservados que existe 
À tarde, vamos desfrutar de um passeio incluído em 
felucca (típico veleiro egípcio). Noite a bordo.

DIA 4. ASSUAN - KOM OMBO - EDFU - ESNA) / 
Cruzeiro no Nilo
Pensão completa. Navegação em direção a Kom 
Ombo. Vamos visitar o seu templo dedicado aos deu-
ses Sobek, com a cabeça de um crocodilo, e Hórus, 
com cabeça de falcão. Continuação da viagem des-
frutando da bela paisagem do Nilo e chegada a Edfu 
com visita do seu templo dedicado ao deus Horus. É 
o templo mais conservado do Egito. Navegação para 
Esna. Noite a bordo.

DIA 5. ESNA - LUXOR - CAIRO / Cruzeiro no Nilo – 
  Viagem de avião

Café da manhã e almoço buffet a bordo. Hoje incluí-
mos visitas aos Templos de Karnak e Luxor, ambos 
unidos por uma avenida ladeada por esfinges no 
Banco Oriental do Nilo. Este complexo arquitetônico é 

o mais antigo centro religioso conhecido no mundo. O 
templo de Karnak é o maior do mundo que exibe mo-
numentos que datam do Império Médio (s.XXI a.C.) 
até o tempo dos romanos (s.VII d.C.). Em seguida, 
vamos visitar o Templo de Luxor construído por Ame-
nophis III e estendido por Ramsés II. (Possibilidade 
de excursão opcional a Necropolis de Tebas: Vale dos 
Reis; o templo funerário de Ramsés III conhecido por 
Madinat Habu e o Templo Funerário da Rainha Hats-
hepsut, conhecido por Deir el- Bahari e os Colossos 
de Memnon). No horário agendado, traslado para o 
aeroporto para embarcar em um voo de linha regu-
lar (não incluído) com destino Cairo. Traslado para o 
hotel. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 6. CAIRO
Buffet de café da manhã. Pela manhã faremos a 
visita panorâmica das pirâmides de Gizeh, a mais 
antiga e curiosamente a único das “Sete Maravilhas 
“que ainda está preservada. Durante a nossa visita 
vamos admirar a beleza da Pirâmide de Quéops, a 
maior das três, além da mais famosa. Nós também 
apreciaremos a Pirâmide de Kefren, a segunda maior 
em tamanho, embora antigamente, era esta pirâmide, 
e não a de Quéops, a chamada La Grande pirâmide. 
Nós não podemos esquecer a pirâmide de Menkaure, 
a mais nova das três grandes pirâmides do conjunto 
arquitetônico. Isso também nos surpreenderá a enig-
mática Esfinge de Gizé, com cabeça humana, atri-
buído ao rei Kephren e ao corpo de um leão. Almoço 
em restaurante. Tarde livre. Jantar no hotel e acomo-
dação no hotel.

DIA 7. CAIRO
Regime em pensão completa. Dia livre nesta mis-
teriosa cidade para excursões opcionais ou compras 
etc. Sugerimos uma excursão opcional para a cidade 
do Cairo visitando: Museu de Arte Faraônica, único no 
mundo onde não se pode deixar de visitar as obras-
primas do Antigo Reino, tais como estátuas do es-
criba, o prefeito de Sakkara e a pintura dos gansos de 
Meidum, assim como a coleção do tesouro do famoso 
faraó Tutancâmon; a cidadela de Saladino, um lugar 
com um passado carregado de eventos históricos 
importantes para a evolução atual do Egito e da Mes-
quita de Alabastro, cuja cúpula domina toda a cidade 
e bairro Copto. Hospedagem. 

DIA 8. CAIRO
Dia livre em pensão completa. Visita opcional a 
Alexandria, a segunda cidade mais importante do 
Egito depois da cidade do Cairo, capital do país. Entre 
as principais atrações da cidade, se encontra a Biblio-
teca de Alexandria, que aspira a se tornar um centro 
de conhecimento mundial; Fortaleza de Quaitbay, 
construído em 1480 pelo sultão do mesmo nome, e 
algumas ruínas gregas e romanas espalhadas pela 
cidade. Retorno ao Cairo. Hospedagem.

DIA 9. CAIRO
Buffet de café da manhã e traslado ao aeroporto. Fim 
da viagem e de nossos serviços.

EGITO ESSENCIAL
Assuan, Kom Ombo, Edfu, Esna, Luxor e Cairo

 pensão completa e visitas incluídas

• Em Assuan: Templo de Philae, Barragem de Assuan e obelisco inacabado.

•  Passeio Felucca (típico veleiro egípcio).

• Visita aos templos de Kom Ombo e Edfu.

• Templos de Karnak e Luxor.

• No Cairo: Pirâmides de Gizé e Esfinge.

Incluído no roteiro

• Guia acompanhante e assistência desde a pri-
meira hora de chegada até o último dia.

• Guias locais de língua espanhola durante o 
passeio de barco e no Cairo.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.

• Estadia: 4 noites de estadia no hotel e 3 noites 
de estadia em barco em quarto duplo.

• Refeições: 7 buffets de café da manhã, 6 al-
moços e 7 jantares (1 / 3lt de água incluído).

• Excursões de dia inteiro: 
Templo de Philae, Obelisco Inacabado e andar em 
Felucca Templo de Kom Ombo e Templo de Edfu.

• Outras visitas e excursões:  
Templo de Karnak e Templo de Luxor. Visão geral 
das pirâmides de Gizé e Esfinge de Gizeh.

• Entradas incluídas:  
Templo de Philae, Obelisco Inacabado, Grande 
Presa de Assuan, Templo de Kom Ombo Templo 
de Edfu, Templo de Luxor, Templo de Karnak 
Passeio Felucca.

• Ônibus (dependendo do número de passagei-
ros).

• Seguro de viagem.

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

• Voo Luxor - Cairo.
• US $ 25 de visto para pagar no destino.
• Gorjetas para camareiros, maleteiros, guias e 

motorista

Notas de interesse

• A ordem das visitas pode ser modificada respeitando 
sempre o conteúdo deles.

• A viagem entre Luxor e Aswan não excede 250 km 
porque os navios a motor são usados como hotéis 
flutuantes que dividem seu tempo entre viagens e 
navegação. Devido a fatores além do nosso controle, 
como mudança de horários de voos, horários de 
navegação, Esna Lock, etc.

• As cabines de cruzeiros são pequenas para uma 
distribuição de triplo, por isso é aconselhável reservar 
um duplo e um indivíduo.

• Passaporte válido por 6 meses durante as datas da 
viagem

i

Hotéis previstos o similares

Barco M/S Princess Sarah   5*****

El Cairo Barceló Pirámides 4**** Gizeh

Pirámide de Keops (Gizeh)

Fechas de salida

Abril 25

Maio 2 9 16 23 30

Junho 6 13 20 27

Setembro 5 12 19 26

Outubro 3 10 17 24

Novembro 3

El Cairo
Gizeh

Luxor
Esna

Assuan

9  dias  ... a partir de  595 $ USA

Preços por pessoa em  $ USA

Em apartamento duplo ............................ 1.150

Suplemento apart. Individual ................... 350

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO


