Egito Clássico Promocional

08 dias / 07 noites
Cairo, Luxor, Esna, Edfu, Kom Ombo e Aswan
Promoção válida para reservas pagas até 30 de abril de 2021

Dia 1 | Cairo

Dia 6 | Aswan

Chegada ao Aeroporto Internacional do Cairo.
Assistência e traslado ao hotel. Check-in e
hospedagem. Opcional: Assistência VIP no
aeroporto.

Café da manhã a bordo. Visita a Alta Represa, ao
Templo de Philae e ao Obelisco Inacabado. Pela
tarde, passeio de felluca pelo Rio Nilo. Retorno ao
navio. Jantar e hospedagem a bordo.

Dia 2 | Cairo

Dia 7 | Aswan - Cairo

Café da manhã no hotel. Saída para visita às
pirâmides Quéops, Quéfren, Miquerinos, a
Esfinge de Giza, ao Museu Egípcio e ao Bazar.
Retorno ao hotel. À noite, saída para
contemplar o espetáculo de som e luz nas
pirâmides. Retorno ao hotel e hospedagem.

Café da manhã a bordo. Check-out e desembarque
do navio. Traslado ao aeroporto para embarque no
voo ao Cairo. Chegada ao Cairo e traslado ao hotel,
check in e hospedagem.

Dia 3 | Cairo - Luxor
Café da manhã no hotel e check-out. Traslado
ao aeroporto para embarque no voo até Luxor.
Chegada e traslado ao porto para embarque no
cruzeiro. Check-in e almoço a bordo. Visita aos
templos Luxor e Karnak. Retorno ao navio.
Jantar e hospedagem a bordo.

Dia 4 | Luxor – Esna - Edfu
Café da manhã a bordo. Saída para visita ao
Vale dos Reis e Rainhas e ao Templo de
Hatshepsut. Parada panorâmica nos Colossos
de Mêmnon.
Navegação para Esna e em seguida para Edfu.
Jantar e hospedagem a bordo.

Dia 5 | Edfu - Kom Ombo - Aswan
Café da manhã a bordo. Saída para Templo de
Horus em Edfu. Retorno ao cruzeiro, almoço a
bordo e navegação a Kom Ombo, para visita ao
Templo de Kom Ombo. Retorno ao cruzeiro e
navegação à Aswan. Jantar e hospedagem a
bordo.

Dia 8 | Cairo
Café da manhã no hotel e check-out. Traslado ao
aeroporto do Cairo para embarque no voo com
destino determinado pelos passageiros.

Incluído neste programa:
• Visto na chegada;
• 3 noites de hospedagem no Cairo;
• 4 noites a bordo do cruzeiro no Nilo com
pensão completa, visitas e guia do navio em
inglês;
• Café da manhã diário
• Espetáculo de som e luz nas pirâmides
• Traslados de chegada e saída com assistência
• Passeios e visitas conforme itinerário;
• Guia em português no passeio do Cairo;
• Kit Mercatur Premium.

Não inclui neste programa:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Passagem aérea internacional e doméstica;
Assistência viagem;
Taxas aeroportuárias;
Despesas com documentação;
Excesso de bagagem;
Antecipação no horário de chegada (early check
in);
Prorrogação no horário de saída (late check
out);
Refeições e bebidas não mencionadas;
Passeios e excursões sugeridas e/ou opcionais;
Entradas aos locais de visitação durante os
passeios e excursões sugeridas e/ou opcionais;
Extras de caráter pessoal como: lavanderia,
telefonemas, bebidas, alimentação extra,
gorjetas e tudo que não estiver mencionado
como incluído no roteiro.

Observações importantes:
• Valores vigentes para viagens realizadas
até setembro 2021, com base em duas
pessoas viajando juntas;
• Caso não haja disponibilidade nos hotéis
citados, realizaremos nova cotação com
opções similares;
• É de responsabilidade do viajante possuir a
documentação adequada conforme destino
de viagem (passaporte/identidade,
conforme exigências do país, vistos de
entrada e permanência, vacinas
necessárias e assistências de viagem
obrigatórias).
• Obrigatório certificado internacional da
vacina da febre amarela.

Suplementos
• Voos domésticos: USD 344 por pessoa
(sujeito a alterações sem aviso prévio)
• Passeio para Abu Simbel a partir de Aswan:
USD 450 por pessoa
• Suplemento para guia português a bordo de
cruzeiro USD 200 por pessoa.

Formas de pagamento:
30% do valor total + taxas em geral – Em até 5x
s/ juros nos cartões de crédito (Visa,
Mastercard, Amex e Elo).

O Egito e o COVID-19:
• É necessário um teste PCR negativo feito até
96 horas antes da chegada ao Egito, em inglês.
• Os hotéis agora podem realizar reuniões e
eventos com 50% da capacidade das
instalações e até 150 pax.
• As regras dos veículos de transporte
permanecem inalteradas com um máx.
capacidade de 50%.
• Todos os museus e sítios arqueológicos do
Egito foram abertos para visitação desde 1º de
setembro, e a partir desta data, egípcios e
estrangeiros poderão transitar entre as cidades
turísticas e pontos de interesse como sítios
arqueológicos e museus, respeitando as
medidas de precaução.
• Veículos turísticos e todas as atividades
associadas ao turismo cultural, operando com
até 50% da sua capacidade.
• Regimento de apenas 25 turistas em sítios
arqueológicos e museus, e compromisso do
guia turístico em usar uma máscara e explicar
o uso de fones de ouvido dentro dos museus e
esterilizar fones de ouvido após cada uso.
• Fazer a limpeza diária das superfícies comuns
e do piso do museu antes da abertura para
visitação, medindo a temperatura dos
trabalhadores e visitantes e mantendo
distâncias seguras entre as pessoas durante a
visita.
• Um número máximo de visitantes
simultaneamente em museus e sítios
arqueológicos não identificados é de 200
visitantes por hora para o Museu Egípcio na
Libertação, e 100 visitantes por hora para
outros museus, e de 10 a 15 visitantes para
visitas a áreas internas de qualquer pirâmide
ou sítio arqueológico (dependendo da área da
trilha).

Hotelaria prevista:
Cidade

Hotel e Cruzeiro

Cairo

Mena House – Gardem Room

Cruzeiro

Sun Goddess

Valores em dólares, por pessoa, a partir de:
Períodos

Duplo

Single

Março a abril

1701

2544

Maio a setembro

1613

2368

Valores com base em duas pessoas viajando juntas. Valores e lugares sujeitos a
disponibilidades e alterações. Consulte-nos sobre outros tipos de tours, itinerários, datas,
categorias de hotéis e valores.
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