
 
 

Egito com cruzeiro no Nilo e resort em Hurghada  

11 dias com tudo incluído 

(Cairo, Assuã, Luxor e Hurghada) 

 

Excursões iniciando no Cairo todas as segundas-feiras, quintas-feiras e sábados 

 

As Pirâmides de Quéops, o Templo de Philae, o Templo de Edfu, um cruzeiro pelo Nilo... 
Embarque nesta aventura de 11 dias pelo Egito e descubra o melhor do Cairo, Assuã, 
Luxor e Hurghada. 

 

Tudo incluído! 

 
O preço inclui tudo: visto, voos internos, transporte, hotéis, barcos, almoços, jantares, 
cafés da manhã, guia em português, excursões, visitas, ingressos e inclusive gorjetas. 
 
Outras agências não incluem tudo, por isso o preço final pode chegar a duplicar e acaba 
sendo quase impossível comparar com o nosso preço. 

 

Itinerário 

 

Dia 1 

Quando seu voo aterrissar no Cairo, estaremos lhe esperando no aeroporto para 
acompanhá-lo durante a tramitação do visto e os controles de imigração. Depois nos 
instalaremos no hotel e jantaremos em um restaurante da capital. 

 

Dia 2 

Depois do café da manhã, visitaremos as Pirâmides de Quéops, Kefren, Micerinos e a 
Esfinge. À medida que nos deleitamos com a singularidade do patrimônio egípcio, 
iremos rumo a Memphis e Sakkara, onde entraremos nas ruínas do Cairo antigo. 
 
Depois do almoço, iremos ao hotel para descansar antes de desfrutar um tour noturno 
pelo Cairo, que nos levará pelo famoso Café dos Espelhos. Para terminar, você poderá 
degustar a gastronomia local em um restaurante tradicional. 



 
 

 

Dia 3 

Dedicaremos o terceiro dia do nosso circuito para conhecer a Cidadela de Saladino, a 
Mesquita de Alabastro e o Mercado de Khan el Khalili. Nesse milenar labirinto de 
barracas de rua, você conhecerá o artesanato local: abajures, joias, perfumes e 
instrumentos musicais. 
 
Continuaremos conhecendo o Cairo no Museu Egípcio e no Bairro Copta antes de 
retornar ao hotel para descansar. Você vai levar uma lembrança completa do Cairo! 

 

  

 

Dia 4 

Depois de tomar o café da manhã, iremos ao aeroporto para embarcar em um voo com 
destino à cidade mais meridional do Egito: Assuã. Ao chegar lá, nos instalaremos em 
um cruzeiro que nos levará pelo Nilo durante quatro dias. 

 

Dia 5 

Começaremos o dia visitando o Templo de Philae, localizado em uma bela ilha e 
conhecido como a Joia do Nilo. Para conhecer Assuã a fundo, iremos pela rodovia a 
Abu Simbel, onde visitaremos os famosos templos egípcios. 
À tarde, retornaremos ao barco e passaremos a noite a bordo. 

 

Dia 6 

Desfrutaremos um agradável dia a bordo do cruzeiro enquanto navegamos pelo Nilo 
com destino a Komb Ombo. Desembarcaremos ao entardecer nesse belo povoado às 
margens do rio para explorar seu histórico templo, pertencente à época ptolemaica. 
 
Depois retornaremos ao cruzeiro para jantar e descansar enquanto navegamos rumo 
a Edfu. 

 

Dia 7 

No início da manhã visitaremos o Templo de Edfu, o segundo maior do país e o mais 
bem conservado. Entraremos no templo dedicado ao deus Horus e conheceremos a 
história de suas enigmáticas escrituras murais. 
De volta ao barco, passaremos pela eclusa e iremos rumo a Luxor. 



 
 

 

Dia 8 

O oitavo dia do circuito será dedicado a conhecer Luxor. Visitaremos o Templo de 
Karnak, o Templo de Luxor, os Colossos de Mêmnon e o Templo funerário da 
rainha Hatshepsut. Nossa última parada será o vale dos Reis, que abriga as tumbas da 
maioria dos faraós do novo império. 
 
Depois de explorar Luxor, pegaremos a estrada para ir a Hurghada. Nos hospedaremos 
no hotel, jantaremos e descansaremos até o dia seguinte. 

 

Dia 9 

Depois de nos instalarmos no hotel de Hurghada, passaremos o dia descansando e 
desfrutando as instalações do resort. 

 

Dia 10 

Para completar sua visita a Hurghada, recomendamos desfrutar do Mar Vermelho e 
suas águas repletas de corais e vida marinha. 

 

Dia 11 

Depois do café da manhã, voaremos até o Cairo e o acompanharemos até você 
embarcar no voo internacional. 
 
Adaptaremos a hora de saída de Hurghada segundo o horário do seu voo internacional. 
Se ele sair cedo do Cairo, voaremos de Hurghada mais cedo e ofereceremos um café 
da manhã continental ou para levar. Se o seu voo de retorno for à tarde, você não 
precisará levantar tão cedo e ofereceremos o café no hotel antes de levá-lo a Hurghada 
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$ 1.130 US$ 204 US$ 926 

Cianças de 6 a 11 anos US$ 570 US$ 107 US$ 463 

Crianças de 2 a 5 anos US$ 340 US$ 62 US$ 278 

Crianças menores de 2 anos Grátis Grátis Grátis 

 

Categoria standard 

• Hotel no Cairo: The Oasis Hotel Pyramids ou Pyramids Park Resort Cairo. 
• Hotel em Hurghada: Stella Di Mare Gardens, Sea Star Beaurivage o Pharaoh 

Azur Resort. 
• 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$ 1.730 US$ 318 US$ 1412 

Cianças de 6 a 11 anos US$ 870 US$ 164 US$ 706 

Crianças de 2 a 5 anos US$ 520 US$ 97 US$ 423 

Crianças menores de 2 anos Grátis Grátis Grátis 

 

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. 

• Hotel em Hurghada: Sheraton Soma Bey, Mövenpick Resort Soma Bayou 
Marriot Hurghada.    

• 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 o similar. 

 
Observações:  

• Estes valores são válidos para saídas até 11 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; 

• Crianças a partir de 12 anos de idade pagam como adulto; 



 
 

• 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 em caso de 
cancelamento. 
 

Incluído 

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

• Visto de entrada no Egito e assistência desde a chegada; 

• Guia de língua portuguesa para todas as visitas; 

• 3 noites de hotel no Cairo; 

• 2 almoços e 3 jantares no Cairo; 

• 4 noites de cruzeiro pelo Nilo com pensão completa (café da manhã, almoço e 
jantar); 

• 3 noites de hotel em Hurghada com pensão completa (café da manhã, almoço 
e jantar); 

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

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

• Taxas de aeroporto. 
 

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 por sua conta um voo de ida e volta 
ao Cairo.  
 
Você deve chegar no dia que for reservar o tour e retornar onze dias depois, ou seja, de 
segunda a quinta, de quinta a domingo, ou de sábado a terça-feira. Entre esses dias, 
tudo fica por nossa conta. 
 
Adaptaremos as diferentes 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 menos dias de viagem? 

 
Se onze dias parecem muito para você, nós também oferecemos a possibilidade de 
reservar o pacote Egito com cruzeiro no Nilo, 8 dias com tudo incluído. Neste roteiro, 
não estão previstos os dias no resort em Hurghada.  

https://www.guiasfalamportugues.com/grupos

