
10 dias / 09 noites

Cairo, Aswan, Kom Ombo, Edfu, Esna, Luxor

Cairo com Cruzeiro 
pelo Nilo 



Dia 1 | Cairo

Chegada no aeroporto do Cairo, atendimento 

VIP e auxilio para finalizar os procedimentos da 

imigração. Traslado ao hotel. Chegada, check in 

e hospedagem. 

Dia 2 | Cairo

Café da manhã no hotel. Saída para conhecer as 

mundialmente conhecidas, misteriosas e 

impressionantes Pirâmides de Gizé: Queops, 

Quefrem e Miquerinos, com entrada para a 

grande pirâmide de Quéops e incluindo o 

passeio de camelo no mirante com às três 

pirâmides no fundo.

Após, visita ao Museu Egípcio. Almoço tardio 

no almoço no hotel Marriott Mena House

(incluído). Mais tarde, saída para o famoso 

Show de Som e Luz na Zona das Pirâmides. 

Retorno ao hotel e hospedagem.

Dia 3 | Cairo

Café da manhã no hotel. Saída para conhecer 

Sakara, a grande necrópole da época das 

Pirâmides e visita ao Complexo funerário do rei 

Zoser. No centro deste complexo encontra-se a 

Pirâmide de degraus, a Pirâmide Escalonada 

construída pelo gênio Imhotep para o seu rei 

Zoser. Após, visita a uma fábrica de tapetes. 

Tempo livre para almoço (não incluso). Mais 

tarde, traslado para Dahshur para visitar o 

complexo de processos meditativos formados 

por duas pirâmides do faraó Senfru. Pirâmide 

curvada e pirâmide vermelha. Possibilidade de 

entrar na pirâmide vermelha e mergulhar na 

percepção pessoal através da conexão com a 

percepção espiritual da pirâmide. Retorno ao 

hotel e hospedagem.

Dia 4 | Cairo

Café da manhã no hotel. Saída para visitar a 

Cidadela de Saladino e a Mesquita de Mohammed 

Ali. Após, visita o Museu das Civilizações, onde se 

encontra , 22 múmias Reais e 17 sarcófagos reais, 

das dinastias 17, 18, 19 e 20. O passeio continua 

para visitar a Igreja de São Sérgio, no Bairro Copta, 

e a Sinagoga de Ben Esra. Tempo livre para almoço, 

recomendamos o restaurante Naguib Mahfouz (não 

incluso). Finalizando no famoso bazar Khan Khalili, 

um dos mercados livres mais antigo no Oriente 

Médio. Retorno ao hotel e hospedagem.

Dia 5 | Cairo – Aswan

Café da manhã e check out. Traslado para o 

aeroporto para embarque no voo doméstico à 

Aswan. Chegada, recepção, assistência e traslado ao 

hotel. Chegada e check in. A tarde, visita ao Templo 

de Filae, dedicado à deusa Ísis. Continuação para 

visitar a grande Barragem de Aswan, construída em 

1960 para proteger o Egito das inundações. Retorno 

ao hotel e hospedagem.

Dia 6 | Aswan – Cruzeiro Rio Nilo

Café da manhã no hotel e check out. Tempo livre 

(opcional Abu Simbel). Traslado para embarcar em 

um cruzeiro para uma viagem entre Aswan e Luxor, 

para apreciar deslumbrantes paisagens e observar a 

vida dos camponeses egípcios ao longo do rio Nilo, 

com seus costumes e técnicas ainda dos tempos 

antigos. Almoço a bordo. À tarde, chance de fazer 

um passeio em uma feluca (um barco a vela típico 

egípcio) ao redor da Ilha Elefantina, do Jardim 

Botânico de Lord Kitchener e do Mausoléu de Agha

Khan. Jantar e hospedagem a bordo em Aswan.

- Opcional: visita ao Templo do Abu Simbel, com 

traslado ao aeroporto do Aswan para pegar o vôo

doméstico para Abu Simbel, com seus 

impressionantes templos de Ramsés II e Nefertari

resgatados das profundidades do Nilo e retorno a 

Aswan.



Dia 7 | Cruzeiro Rio Nilo: Kom 

Ombo – Edfu – Esna

Navegação para Kom Ombo. Café da manhã a 

bordo e saída para visitar o templo de Sobek em 

Kom Ombo. Retorno ao navio e chá da tarde. 

Navegação para Edfu. Almoço a bordo. À tarde, 

saída para visitar o Templo de Edfu (Templo de 

Horus), que foi construído entre 237 a 57 AC, e 

é considerado o complexo mais perfeito da 

antiga civilização egípcia. Navegação para Esna. 

Jantar e hospedagem a bordo em Esna.

Dia 8 | Cruzeiro Rio Nilo: Luxor

Navegação para Luxor.  Café da manhã e saída 

para visitar o Vale dos Reis,  local onde estão 

enterrados os reis das dinastias XVIII, XIX, XX 

e algumas rainhas, príncipes, nobres e até 

animais. Visita o Templo Funeral da Rainha 

Hatshepsut, cavado na montanha por volta de 

1450. No caminho visita os Colossos de 

Mêmnon. Almoço a bordo. À tarde, saída para 

visitar o Templo de Karnak, o centro religioso 

mais influente naquela época. Continuação para 

visitar o Templo de Luxor. Retorno ao cruzeiro, 

jantar e hospedagem a bordo em Luxor.

Dia 9 | Luxor – Cairo

Café da manhã, check out e desembarque. 

Traslado ao aeroporto para embarque com 

destino ao Cairo. Chegada, traslado ao hotel e 

hospedagem.

- Opcional: voo de belão sob o Nilo e  Luxor, 

saindo pela madrugada com vista do 

amanhecer.

Dia 10 | Cairo

Café da manhã no hotel e check out. Traslado 

para o aeroporto do Cairo para embarque no 

vôo internacional para retorno.

Incluído neste programa:

• Visto de entrada ao Egito;

• 5 noites de hospedagem no Cairo;

• 1 noite de hospedagem em Aswan;

• 3 noites a bordo do cruzeiro no Nilo com 

pensão completa, visitas e guia em espanhol a 

bordo;

• Café da manhã diário;

• Almoço no Hotel Mena House;

• Fast track no aeroporto do Cairo;

• Espetáculo de som e luz nas pirâmides;

• Traslados de chegada e saída com assistência;

• 2 dias completos de visitas ao Cairo;

• Meio dia de visita ao Cairo Medieval;

• Entrada em uma pirâmide;

• Passeio de camelo de meia hora nas pirâmides;

• Guia em português nos passeios;

• Kit Mercatur Premium.



Não inclui neste programa:

• Passagem aérea internacional;

• 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);

• Gorjetas dos guias, motoristas e cruzeiro;

• 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 

dezembro 2022, 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.

Formas de pagamento:

30% do valor total + taxas em geral – Em até 5x 

s/ juros nos cartões de crédito (Visa, 

Mastercard, Amex e Elo).

Suplementos opcionais:

• Voos domésticos: USD 345 por pessoa;

• Guia em português no cruzeiro: USD 188 por 

pessoa;

• Passeio de Balão regular: USD 163 por pessoa;

• Passeio de Abu Simbel, por carro privado: 

USD 225 por carro (minimo 02 pessoas);

• Passeio de Abu Simbel em avião privado: USD 

563 por avião;

• Entrada Túmulo de Nefertari: USD 125 por 

pessoa.

• Entrada ao Túmulo de Tut: USD 31 por pessoa;

• Entrada ao Túmulo Ramses: USD 31 por 

pessoa.



Hotelaria prevista:

Períodos
Opção 1 Opção 2 Opção 3

Duplo Single Duplo Single Duplo Single

20/09/2021-30/04/2022 
(exceto datas abaixo)

3939 6881 4420 7844 3351 5644

10/12/2021 - 10/01/2022 4631 8270 4994 8995 4188 7308

07/04/2022-22/04/2022 4580 8160 5061 9123 4168 7266

01/05/2022-20/09/2022 3494 5989 3750 6501 2925 4783

Valores em dólares, por pessoa, a partir de:

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.  

Powered by

Cidade Opção 1 Opção 2 Opção 3

Cairo St. Regis 5* luxo, Nile View
Four Seasons Nile Plaza 5* 

luxo, Nile View

Fairmont Nile city 5* 

superior, Nile View

Aswan Cataract 5* luxo, Palace Wing Room garden view

Cruzeiro Sun Goddess Cruise 5* luxo, Presidential suite


