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Cairo, Cruzeiro no Nilo e Hurgada 

(11 dias / 10 noites) 

    

Roteiro resumido 

1º dia: Chegada no Cairo e transfer privativo ao hotel em Giza. Check in no hotel e noite livre 

(jantar não incluído). 

2º dia: Café da manhã no hotel. Visitas guiadas às Pirâmides de Giza e Esfinge, Igreja de S. 

Sergio e Sinagoga Ben Ezra. Almoço incluído em restaurante local. Viagem de trem leito para 

Assuão (jantar e noite a bordo). 

3º dia: Chegada em Assuão (café da manhã a bordo do trem), visita ao Templo de Filae e início 

do cruzeiro (almoço e jantar a bordo do navio). 

4º dia: Visitas guiadas: Abu Simbel (Templo Ramsés II) e Templo de Kom Ombo (Deus Horus). 

Almoço e jantar incluídos no navio. 

5º dia: Visitas guiadas ao Templo de Edfu, eclusa de Esna, Templos de Karnak e Luxor. Almoço 

e jantar incluídos no navio. 

6º dia: Café da manhã no navio. Fim do cruzeiro e visita guiada ao Vale dos Reis e Colossos de 

Memnon (almoço não incluído). Transfer para Hurgada e check in no resort (jantar incluído no 

resort).  

7º e 8º dias: Hospedagem no resort em Hurgada (café da manhã, almoço e jantar incluídos) para 

descanso e lazer na praia. 

9º dia: Café da manhã e almoço incluídos no resort. Transfer para o Cairo. Check in no hotel no 

Cairo e noite livre (jantar não incluído). 

10º dia: Visitas guiadas ao Museu do Cairo, Mesquita Mohamed Ali e mercado Khan El Khalili. 

Almoço incluído em restaurante local. Retorno ao hotel e noite livre (jantar não incluído). 

11º dia: Transfer privativo do hotel para o aeroporto do Cairo. Fim dos serviços. 
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Roteiro detalhado 

Dia 1:  

Chegada no aeroporto do Cairo (às terças, quartas ou quintas-feiras). Recepção e assistência 

pelo nosso guia no aeroporto para conseguir o visto. Transfer para o hotel. Check in no hotel e 

noite livre. 

Dia 2:   

   

                   Pirâmides de Giza                                                                                   Esfinge 

Café da manhã no hotel e saída para visitar as Pirâmides de Giza e a Esfinge. Almoço incluído 

em restaurante local (bebidas não são inclusas). À tarde conheceremos o Bairro Copta que tem 

a Igreja de São Sérgio, onde ficou a Sagrada Família no Egito, e a Sinagoga de Ben Ezra onde 

foi achado o profeta Moisés.  

Transfer para a estação para embarque em trem leito com destino à Assuão. Noite a bordo. 

Jantar incluído. 

 Dia 3:  

  

                            Cruzeiro Nile Dolphin                                                               Cabine do Cruzeiro Nile Dolphin 
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Café da manhã no trem. Visita guiada ao Templo de Filae e início do cruzeiro (almoço e jantar a 

bordo do navio). 

Dia 4:   

  

                   Templo de Ramsés II                                                                    Templo de Nefertari 

Café da manhã (lanche) de madrugada. Saída para fazermos o passeio de Abu Simbel antes do 

nascer do sol. Viajaremos de carro (270 km) para conhecer o templo do Faraó Ramses II e o 

templo da sua esposa a Rainha Nefertari.  

Retorno ao cruzeiro. Almoço a bordo e navegação para Kom Ombo. À tarde, saída para fazermos 

o passeio do templo de Kom Ombo, dedicado ao deus Horus e ao seu irmão, o deus Sobek 

Crocodile. Retorno ao cruzeiro. Navegação para Edfu. Jantar a bordo e pernoite no navio. 

 

Dia 5:  

Café da manhã no navio e saída para fazermos o passeio do templo de Edfu, dedicado ao deus 

Horus de Charete. Retorno ao navio, almoço a bordo e navegação para Luxor, atravessando a 

eclusa de Esna.  

À tarde, saída para fazermos os passeios dos templos de Karnak e Luxor, dedicados ao culto do 

deus Amon Ra. Retorno ao navio. Jantar a bordo e pernoite.  

Dia 6: 

 

          Templo de Hatshepsut 

Café da manhã no navio e check out. Saída para visitar o 

Vale dos Reis, o templo da Rainha Hatshepsut e os 

colossos de Memnon. Almoço (não incluído) em 

restaurante local. Após os passeios, transfer para o resort 

em Hurghada. Jantar e pernoite no resort. 
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Dia 7:  

Dia livre no resort em Hurghada para aproveitar a praia. Café da manhã, almoço e jantar inclusos. 

Dia 8:  

Dia livre no resort em Hurghada para aproveitar a praia. Café da manhã, almoço e jantar inclusos. 

Dia 9:   

Café da manhã e almoço no resort. Check out e transfer para o Cairo. Check in no hotel em Giza 

e noite livre. 

Dia 10:  
 
Café da manhã no hotel e saída para visitar o Museu do Cairo com a sala do Tesouro de Oro de 
Tutankhamom, a Mesquita de Alabastro do Mohamed Ali.  Almoço (incluído) em restaurante local 
(sem bebidas inclusas). Visita ao Mercado Khan el Khalili. Retorno ao hotel e noite livre. 
 
Dia 11:   
 
Café da manhã no hotel e checkout. Transfer para o aeroporto. Fim dos serviços.  
  
 
Valor do pacote (por pessoa em quarto duplo): 
 

Períodos de 2020 e 
2021 

Valor total 
(US$) 

Pagamento na 
reserva (US$) 

Pagamento 30 
dias após a 

reserva (US$) 

Pagamento no 
Egito (US$) 

janeiro, fevereiro, 
março, abril, julho e 

agosto 1.080,00 180,00 180,00 720,00 

maio e junho 960,00 160,00 160,00 640,00 

setembro 1.115,00 185,00 185,00 745,00 

outubro, novembro e 
dezembro 1.200,00 200,00 200,00 800,00 

Páscoa, Natal e Ano 
Novo 1.355,00 225,00 225,00 905,00 

 
 
Os valores a serem pagos na reserva e 30 dias após a reserva serão convertidos em reais na 
data do pagamento e pagos via transferência bancária nacional. 
 
Os valores a pagar no Egito deverão ser pagos em dinheiro (dólares americanos) no dia da 
chegada. 
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O valor total indicado inclui:  
  
1 – Hospedagem no hotel Gawharat Al Ahram (***), em Giza (3 noites) com café da manhã 
incluído; 
2 - Cruzeiro Nile Dolphin (*****) ou similar (3 noites) com pensão completa (café da manhã, 
almoço e jantar sem bebidas); 
3 – Almoço em restaurante local durante os passeios no Cairo (sem bebidas); 
4 – Hospedagem no Pharaoh Azur Resort (****) em Hurghada (3 noites) em regime de tudo 
incluído (refeições e bebidas);  
5 - Guia profissional local (fala português) durante toda a viagem; 
6 - Transporte terrestre em veículo com ar condicionado; 
7 - Todos os transfers indicados no roteiro; 
8 - Bilhete de trem leito (cabine dupla com ar condicionado) do Cairo para Assuão, com pernoite, 
jantar e café da manhã incluídos (sem bebidas);  
9 - Entradas nas atrações; 
10 - Acesso à internet nos carros; 
11 - Uma garrafa de água de 600 ml por dia (a bordo no veículo durante os passeios);  
12 - Assistência remota 24h do Guias Falam Português, via Whatsapp.  
     
 
 O valor total indicado não inclui: 
  
1- Bebidas durante as refeições (exceto bebidas do café da manhã e bebidas no resort em 
Hurghada); 
2 – Três jantares em Giza ou Cairo; 
3 - Entradas extras (sala das múmias no museu do Cairo, túmulo de Tutancâmon, interior das 
Pirâmides); 
4 – Almoço no 6º dia do roteiro; 
5 - Serviços extras nos hotéis; 
6 – Gorjetas; 
7 – Seguro de viagem; 
8 – Bilhete aéreo internacional; 
9 - Visto de entrada do Egito (obtido no aeroporto por US$ 25). 
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Observações: 
 
1) Este roteiro poderá ser feito privativamente apenas para você e seus acompanhantes (sem 

outras pessoas no grupo), sem acréscimo do valor, desde que o tamanho do grupo seja de 
no mínimo 8 pessoas. Caso deseje fazer este roteiro privativamente, porém com número 
inferior de participantes, favor consultar-nos sobre o valor. 
 

2) No valor do roteiro está incluída hospedagem em Giza (3 noites). Caso você queira se 
hospedar no Cairo, haverá o acréscimo de: 

US$ 90 por pessoa (para as 3 noites de hospedagem no Cairo), se Hotel Barcelo; 
US$ 118 por pessoa (para as 3 noites de hospedagem no Cairo), se Hotel Mercure Le 
Sphinx; 
US$ 192 por pessoa (para as 3 noites de hospedagem no Cairo), se Meridien. 

            Estes valores são por pessoa em quarto duplo. 
 
3) No valor do roteiro está incluída hospedagem no resort Pharon Azur em Hurghada (3 noites). 

Caso você queira se hospedar no Hotel Sunrise Meraki, haverá o acréscimo de US$ 168 por 
pessoa em quarto duplo. 

 
Informações e reservas: 
 
João Ventura 
Email: contato@guiasfalamportugues.com 

Site: www.guiasfalamportugues.com 

Whatsapp: 82 88934157 

mailto:contato@guiasfalamportugues.com
http://www.guiasfalamportugues.com/

