
 
 

Egito com cruzeiro no Nilo - 8 dias com tudo incluído 

(Cairo, Luxor, Edfu, Kom Ombo, Assuã) 

 

Excursões iniciando no Cairo todos os dias da semana 

 

Cairo, Luxor, Edfu, Kom Ombo, Assuã... Em nosso circuito completo conheceremos 

os lugares imprescindíveis do Egito em 8 dias. A melhor forma de descobrir o país dos 

faraós! 

 

Tudo incluído! 

 
O preço inclui tudo: visto, voos internos, transporte, hotéis, barcos, almoços, jantares, 
cafés da manhã, guia, excursões, visitas, ingressos e inclusive gorjetas.  
 
É quase impossível comparar o nosso preço com o de outras agências, já que elas não 
incluem tudo e o preço final pode chegar a duplicar.  
 

Itinerário 

 

Dia 1 

 
No primeiro dia, iremos lhe esperar no aeroporto do Cairo para lhe entregar o visto, 
ajudá-lo a passar pelos controles de imigração e levá-lo até o hotel. À noite, jantaremos 
em um restaurante local.  
 

Dia 2 

 
Após o café da manhã, visitaremos as pirâmides de Giza e a esfinge, e conheceremos 
o interior de uma das pirâmides. Ao terminar a visita, comeremos um menu tradicional 
e depois iremos a Memphis, a primeira capital do Egito, e Sakkara, sua necrópole.  
 
 
Após passar para descansar pelo hotel, à noite iremos ao Cairo antigo, a zona mais 
medieval da cidade, onde passearemos por sua rua mais antiga, percorreremos 



 
 

o mercado de Khan el Kalili e iremos ao famoso Café dos Espelhos e degustaremos um 
jantar típico.  

 

Dia 3 

Neste dia visitaremos os lugares mais emblemáticos do centro da 
cidade. Percorreremos a Cidadela de Saladino, conheceremos a Mesquita de Alabastro, 
pechincharemos no mercado de Khan el Kalili, passearemos pelo Bairro Copta, faremos 
uma parada para almoçar e ficaremos impressionados com as obras do Museu 
Egípcio (o acesso à sala das múmias não está incluído). À noite, jantaremos em um 
restaurante local.  

 

  

 

Dia 4 

 
Após o café da manhã, iremos ao aeroporto para pegar o avião com destino a Luxor, a 
antiga Tebas e a cidade de onde sai o cruzeiro. À noite, visitaremos o Templo de Luxor 
iluminado - uma imagem inesquecível - e percorreremos o centro da cidade a bordo de 
uma charrete conduzida por cavalos. Neste dia, faremos o check in no barco. 

 

Dia 5 

 
No início da manhã visitaremos o Templo de Karnark, separado do Templo de Luxor 
pela Avenida das Esfinges. Continuaremos o tour atravessando a margem ocidental do 
Nilo para visitar o Vale dos Reis, onde se encontram as tumbas dos faraós mais famosos 
(visitar a Tumba de Tutankamón implica um custo extra de €16 (US$17,70)).  
 
Conheceremos também o templo de Hachepsut e os grandiosos Colossos de Mêmnon. 
Ao voltar ao barco, almoçaremos e começaremos a navegar rumo a Edfu. Ao 
entardecer, você desfrutará da travessia da eclusa de Esna.  

 

Dia 6 

Começaremos o dia visitando o Templo de Edfu. Construído em homenagem ao deus 
Horus, é o templo mais bem conservado do país. Após a sua visita, voltaremos ao 
cruzeiro para continuar navegando rumo a Kom Ombo. 
 



 
 

Quando estivermos lá, visitaremos seu templo, dedicado aos deuses Sobek e Hareoris. 
Sua localização faz dele um dos templos mais bonitos do Egito. Terminando a visita, 
continuaremos navegando a Assuã.  

 

Dia 7 

 
Começaremos o dia com a excursão de ônibus aos Templos de Abu Simbel, os mais 
famosos do Egito, salvos das inundações do Nilo graças à colaboração internacional.  
 
Voltaremos a Assuã para visitar o Templo de Philae, localizado em uma bela ilha e 
conhecido como a Joia do Nilo e voltaremos ao barco para almoçar. À tarde, faremos 
um passeio de veleiro e estaremos de volta ao barco às 16:00 horas. Domiremos no 
barco.  

 

Dia 8 

 
Após o café da manhã, iremos levá-lo ao aeroporto de Assuã para voltar ao Cairo. Do 
aeroporto do Cairo você poderá facilmente pegar o seu voo internacional.  
 
Adaptaremos a hora de saída de Assuã segundo o horário do seu voo internacional. Se 
ele sair cedo do Cairo, voaremos de Assuã o mais cedo possível e ofereceremos um 
café da manhã continental ou para levar. Se o seu voo de volta é à tarde, você não 
precisará acordar tão cedo e ofereceremos o café da manhã no barco antes de levá-lo 
a Assuã para pegar o voo para o Cairo.  

 

 

 

Fim dos serviços. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Valores: 

Categoria Standart 
(hotéis e cruzeiros de 

categoria padrão) 

Valor total do 
pacote 

Valor da 
entrada 

A financiar em até 
12x no cartão de 

crédito 

Adultos US$ 960 US$ 176 US$ 784 

Cianças de 6 a 12 anos US$ 520 US$ 100 US$ 420 

Crianças de 2 a 5 anos US$ 260 US$ 50 US$ 210 

Menores de 2 anos US$ 35 US$ 10 US$ 25 

 

Categoria standard 

• Hotel no Cairo: The Oasis Hotel Pyramids, Pyramids Park Resort Cairo ou 
similar.  

• Barco: MS Pioneer II, Nile Dolfine, MS Mirage, MS Nile admiral, Miss Egypt, 
Beaurivage II, Grand Princess, Voyager, MS Jasimn, MS Grand Princess MS 
Beau Solie, MS Solares II ou similar. 

 

Categoria Luxo  
(hotéis e cruzeiros de luxo) 

Valor total do 
pacote 

Valor da 
entrada 

A financiar em até 
12x no cartão de 

crédito 

Adultos US$ 1330 US$ 240 US$ 1090 

Cianças de 6 a 12 anos 640 115 525 

Crianças de 3 a 5 anos US$ 260 US$ 50 US$ 210 

Crianças até 2 anos US$ 35 US$ 10 US$ 25 

 

Categoria luxo 

• Hotel no Cairo: Four Seasons Hotel Cairo at The First Residence, Cairo Marriott, 
Omar Khayyam Casino, Marriott Mena House, Hyatt Regency Cairo West ou 
similar. 

• Barco: MS Royal Viking, MS Blue Shadow, MS Blue Shadow II, MS HS Moon 
Dance, Ms Stegenberger Minerva, MS Kon Tiki, MS Opera, MS Al Jamila, M/S 
Alyssa, M/S Royal Princess, Ms Stegenberger Regency, Ms Stegenberger 
Royale, MS Concerto ou similar. 

 
Observações:  

• Estes valores são válidos para saídas até 10 de março de 2023; 

• O valor do pacote será convertido em Reais na data da reserva; 

• O valor da entrada deverá ser pago via TED ou Pix; 

• O saldo restante poderá ser parcelado em até 12x no cartão de crédito; 

• O preço indicado é por pessoa em quarto duplo. As pessoas viajando sozinhas 
terão que pagar um suplemento individual; 

• Os hóspedes em cama extra pagam o mesmo valor de quarto duplo; 

• Se você cancelar com mais de 72 horas de antecedência, reembolsaremos 85% 
do valor pago. Se você cancelar com mais de 2 horas de antecedência, 
reembolsaremos 50% do valor pago. Se você cancelar com menos tempo, 
chegar atrasado ou não for, não será oferecido reembolso. Do valor reembolsado 
serão descontados possíveis custos financeiros com a reserva; 



 
 

• Do dia 20 de dezembro ao dia 2 de janeiro (Natal), e do dia 10 ao 17 de abril de 
2022 (Semana Santa), não será possível o reembolso do pacote de viagem em 
caso de cancelamento. 

 

Incluído 

• Todos os transfers, desde a chegada até a saída; 

• Visto de entrada no Egito e assistência desde o primeiro momento; 

• Guia de língua portuguesa para todas as visitas; 

• 3 noites de hotel no Cairo; 

• 4 noites de cruzeiro pelo Nilo; 

• Pensão completa (café da manhã, almoço e jantar) desde o jantar do dia de 
chegada e o café da manhã do dia de saída; 

• Todas as excursões, visitas e ingressos incluídos no itinerário; 

• Voos domésticos entre o Cairo e Luxor, e Assuã e Cairo. 
 

Não incluído 

• Bilhete aéreo internacional de ida e volta ao Cairo; 

• Excursões opcionais; 

• Bebidas; 

• Seguro de viagem (solicite-nos uma cotação); 

• Despesas extras nos hotéis (lavanderia, telefonemas etc.); 

• Wifi a bordo do cruzeiro: entre €5 (US$5,50) e €10 (US$11,10) por dia, 
dependendo do barco. 

• Tudo o que não estiver expressamente indicado no item “Incluído”. 
 
 

Informações e Reservas: 

João Ventura 

Whatsapp: +55 82 988934157 

Email: contato@guiasfalamportugues.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Perguntas Frequentes 

 

• O itinerário pode sofrer alterações? 

A ordem do itinerário mostrado é genérica, com fins orientativos. Essa ordem poderia 
ser alterada sem afetar as visitas nem o seu conteúdo. Dependendo do dia da sua 
chegada, visitaremos primeiro o Cairo e depois faremos o cruzeiro, ou vice-versa. 

 

• Do que preciso para fazer o circuito? 

 
Para fazer este circuito, você só precisa reservar um voo de ida e volta ao Cairo. Você 
deve chegar no dia que você reservou e voltar no mesmo dia da semana seguinte, ou 
seja, se você chega em uma segunda, deve voltar na segunda seguinte.  
 
Adaptaremos as distintas visitas, sempre e quando seja possível, para que você desfrute 
de tudo que incluímos nesse circuito completo pelo Egito. 

 

• Existe algum roteiro pelo Egito com mais dias de viagem? 

 
Se onze dias parecem muito para você, nós também oferecemos a possibilidade de 
reservar o tour do Egito com cruzeiro no Nilo e Hurghada, 11 dias com tudo incluído.  
 
 

• Um menor de 12 anos pode ficar hospedado no mesmo quarto que os seus 
pais? 

 
Sim, neste caso o quarto duplo terá uma cama de casal para duas pessoas e um sofá-
cama para uma pessoa. Os quartos triplos não são permitidos, por isso você também 
terá a opção de reservar um quarto duplo e um individual. 
 

https://www.guiasfalamportugues.com/grupos

