
    
 

Egito com Cruzeiro 3 dias no Nilo – 2022 e 2023 
 

Saídas garantidas as Quintas, Sextas, Sábados e Domingos – Início em Cairo  

Início janeiro 2022 até março 2023 

Requer:  
- Passaporte válido no mínimo 6 meses durante a viagem, com algumas páginas em branco 

- Visto consular do Egito e certificado internacional de vacina contra febre amarela.  

- Certificado internacional de vacinas contra Covid-19 e teste RT-PCR negativo 

- Seguro viagem emergencial Schengen (incluso) 

- Nacionalidade Japonesa, Europeia e demais estrangeiros, devem levar o RNE original válido ou  

  Validade indeterminada para apresentar nos aeroportos de retorno ao Brasil 

Serviços incluídos:  
- Incluídos o trajeto aéreo Cairo-Luxor x Aswan-Cairo, classe econômica a confirmar. Caso a Cía. 

  aérea não possa confirmar a reserva na classe prevista ou aplique algum tipo de suplemento, 

  informaremos o valor do mesmo. 

- Seguro-viagem emergencial com cobertura até US$ 75.000,00 e cobertura Covid de US$  

  20.000,00 (até 85 anos). Seguro parcial para cancelamento de viagem em caso de emergência 

  familiar. Veja condições: www.gtaassist.com.br/condicoes-gerais/condicoes-gerais-gta.pdf 

- Traslados e passeios em ônibus turismo com guia em espanhol 

- 1 mala pequena por pessoa + mochila de bordo. 

- 7 refeições mencionadas, sem bebidas 

- Cruzeiro Nilo 3 dias em pensão completa. 

- Passeio em Cairo, incluindo a área das pirâmides, Museu Egípcio, Cidadela de Saladino e a  

  Mesquita de Alabastro. 

- Serviço Assistência Telefônica 24 HORAS 

 Serviços não incluídos:   
- Passagens aéreas, taxas de aeroportos 

- Despesas de documentação: passaporte, vistos, vacinas, teste RT-PCR etc. 

- Despesas de caráter pessoal, como bebidas, refeições não mencionadas, excesso de bagagem 

- Passeios e serviços mencionados como sugestão ou opcional 

- Taxa resort se houver, deve ser pago localmente 

- Gorjetas a guias, motoristas, às camareiras e carregadores 

 - Demais itens ou serviços não mencionados. 

 

Hotéis previstos ou similares: 
Devido aos cancelamentos de eventos, convenções ou festivais em 2020 e 2021, que foram 

adiados para 2022 sem datas definidas até o momento da criação de nossos programas, e os 

contratos com os hotéis que priorizam grandes eventos podem alterar as nossas reservas. 

Os hotéis utilizados nem sempre são centrais, devido regras de trânsito, como rodízio de veículos, 

proibição de circulação ou estacionamentos de ônibus nos centros.  

Parte terrestre - preços por pessoa em US$: 
Preços de baixa - variam conforme a data devido as temporadas e sazonalidades locais. 

Categoria Em duplo Em triplo Em single 

Luxo US$ 1.550,00 US$ 1.530,00 US$ 2.100,00 

Primeira US$ 1.380,00 US$ 1.360,00 US$ 1.830,00 

http://www.gtaassist.com.br/condicoes-gerais/condicoes-gerais-gta.pdf


Crianças até 10 

anos com os pais 
- 40% desconto - 

Suplementos 

abril a setembro 
US$ 270,00 US$ 270,00 US$ 270,00 

Ao câmbio turismo do dia - Entrada a vista (pix) = 20%, 30% ou 40% conforme data de adesão. 

Saldo em 3x, 6x, 9x, até 12x no cartão Visa ou Mastercard. 

Vide contrato de aquisição em nosso site 

 

Programação: 9 dias - Tour 6220 

 

DIA 1 - BRASIL – EGITO – Saídas: 4ªf. - 5ªf. - 6ªf. e sábados. 

Apresentação no aeroporto e cia. aérea de sua conveniência, para embarque com destino ao 

Cairo, em voo com conexão em Madrid, Paris, Zurich, Istanbul...etc. Reembarcando após 

formalidades de imigração e alfândega. 

DIA 2 - CAIRO (H) – chegadas: 5ªf. - 6ªf. – sábados e domingos. 

Chegada ao aeroporto do Cairo, recepção e traslado ao hotel de sua escolha.  

Restante do dia livre para descanso. 

Cairo: capital de Egito, situada nas margens do rio Nilo e testemunho da primeira grande 

civilização da humanidade conhecida como a "Mãe do mundo" por sua história milenária.  

Acomodação nos hotéis mencionados ou similares: 

Hotel Ramsés Hilton (luxo) ou Hotel Barcelo Cairo Pyramids (primeira)  

DIA 3 - CAIRO (MP) 

Café da manhã. Realizaremos uma visita do dia inteiro na qual incluímos as famosas pirâmides de 

Quéops, Quéfren e Miquerinos (entrada ao interior das pirâmides não incluídas), assim como a 

impressionante Esfinge esculpida na rocha, visita ao instituto do papiro. Almoço. Visita do Museu 

Egípcio com a sua arte milenária e onde se guarda o tesouro do Túmulo de TutanKhamon. Também 

conheceremos a Cidadela de Saladino e a Mesquita de Alabastro. A noite possibilidade de visita 

opcional do espetáculo de luz e som nas Pirâmides de Giza. Acomodação. 

DIA 4 - CAIRO - LUXOR – Cruzeiro no Nilo - (Vale dos Reis e Rainhas) (PC) 

Café da manhã. Traslado ao aeroporto a primeira hora da manhã para embarcar em um voo de 

linha regular com destino a Luxor. Chegada e traslado ao barco, trâmites de embarque, em 

seguida, visita ao Vale dos Reis (túmulos dos principais Faraós). O Guia dará as explicações no 

exterior, por ser proibido internamente (não se inclui o Túmulo de Tutankamon já que todos os 

tesouros se encontram no Museu de Egito em Cairo). Visitarão ademais os Colossos do Memnon, 

duas impressionantes estátuas de Amenofis II bem como o Templo da Rainha Hatsepsut em direção 

ao Vale das Rainhas.  

Pensão completa e acomodação a bordo. Barco MS Sarah, Semiramis, Alysaa ou similar 

DIA 5 - LUXOR (Karnak) – Cruzeiro no Nilo - EDFU (PC) 

Estadia em regime de pensão completa a bordo. Na parte da manhã, visitas aos templos de Luxor 

(dedicado ao deus Amon-Ra, o Deus Sol) e Karnark, impressionante variedade de templos e lagos 

sagrados. Navegação para Edfu e visita o Templo de Horus (deus representado por um falcão), 

um dos mais belos templos da era ptolomaica em um estado excepcional de preservação. 

Navegação e noite a bordo. 

DIA 6 - EDFU - – Cruzeiro no Nilo - KOM OMBO - ASWAN (PC) 

Estadia em regime de pensão completa a bordo. Navegação até Kom Ombo, visita ao único 

templo dedicado a dois deuses, Sobek e Haroesis, onde se encontra um Ni-lômetro (antigo sistema 

de medição do nível do Rio Nilo) e um crocodilo mumificado. Navegação até Aswan. À noite, 

desfrutaremos da festa das “chilabas” (as chilabas, túnicas árabes, podem ser compradas durante 

a viagem, a preços módicos, nos mercados locais). Acomodação a bordo 

DIA 7 - ASWAN - CAIRO (AD) 

Café da manhã. A primeira hora da manhã aqueles passageiros que desejarem terão a 

possibilidade de realizar uma excursão opcional em avião ao Templo de Abu Simbel, que foi 

resgatado das águas, elevando-o de sua localização primitiva para salvá-lo quando se criou o 

Lago Nasser (é conveniente indicá-lo a sua chegada a Egito). Desembarque e visita de Aswan 

com o Templo de Isis (Philae) que se encontra numa Ilha acedendo à mesma numa lancha, e a 

Canteira com o Obelisco Inacabado e passeio em faluca pelo rio. Traslado ao aeroporto e partida 

em voo de linha regular para Cairo. Chegada e traslado ao hotel.  

Resto do dia livre. Acomodação nos hotéis mencionados ou similares: 

Hotel Ramsés Hilton (luxo) ou Hotel Barcelo Cairo Pyramids (primeira)  

 



DIA 8 - CAIRO - ...  BRASIL 

Café da manhã. Liberação dos aptos até as 11h00. Em horário programado traslado ao aeroporto 

de Cairo para embarque de retorno ao Brasil ou para outra cidade de sua preferência. 

DIA 9 - BRASIL 

Chegada. Liberação após formalidades de imigração e alfandega. 

 

NOTA: Uma vez emitido as passagens aéreas locais e do cruzeiro, não haverá reembolso. 

A política de maleteiros no Egito: nos hotéis os serviços estão incluídos, nos aeroportos é por conta 

do cliente e no cruzeiro o cliente tem que pagar ao pessoal do navio 1 Dólar por mala na chegada 

e partida para levar as suas malas do Porto/Navio/Porto. 

A viagem poderá ser adiada caso as fronteiras venham a fechar devido ao Corona vírus ou por 

outros motivos que inviabilizem a viagem. Conforme especificado em nosso contrato, passeios 

podem não ser na ordem descrita e podem ser substituídos devido a imprevistos alheio ao nosso 

controle, em função do clima, greves, folgas, reformas, congestionamentos etc.   

Programação, valores, encargos e informações vigentes em abril 2022, sujeitos a atualizações. 

 

Leia as condições gerais de adesão e contrato em nosso site:  www.tabitours.com.br 
 

Para reservas e informações: consulte seu agente de viagem. 

 

 

 

 
  

 

Solicite cotações de passagens aéreas, carros, hotéis...               www.tabitours.com.br 
 

ASWAN (+5 horas)   –      Inverno      –      Primavera      –    Verão      -      Outono  

Média Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set  Out  Nov Dez 

Máxima 23°C 26°C 30°C 36°C 40°C 42°C 42°C 42°C 40°C 36°C 30°C 25°C 

Mínima 10°C 12°C 15°C 20°C 24°C 27°C 28°C 28°C 25°C 22°C 16°C 14°C 

http://www.tabitours.com.br/
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=1
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=32
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=61
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=92
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=122
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=153
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=183
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=214
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=245
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=275
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=306
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=336

