
 

 

        

 

24 Março – Terça-feira – Brasil / Lisboa 

Apresentação no aeroporto em sua cidade para embarque em voo diretamente do Brasil para Lisboa, 

Portugal (Voo noturno). 

25 Março – Quarta-feira – Lisboa 

Ao chegar a Lisboa (voo noturno) receptivo no aeroporto com destino ao Hotel, restante dia livre para 

descontrair após viagem. Noite livre. Pernoite no hotel. 

26 Março – Quinta-feira – Lisboa/ Frankfurt/ Cairo 

Em horário a combinar, traslado no aeroporto para formalidades de embarque no voo Lufthansa com 

destino a Frankfurt. Formalidades de trânsito para o voo LH 580 com partida às 13h45. Chegada ao Cairo 

às 18h50, assistência pelos nossos serviços locais, obtenção do visto e formalidades de desembarque. 

Traslado para o hotel e alojamento. Refeição fria à chegada. 

 



 

27 Março – Sexta-feira – Sakara / Mênfis / Guiza 

Café da manhã no hotel e saída em ônibus para Sakara. Visita ao Complexo funerário de Djoser, à 

pirâmide de Teti e às mastabas de Mereruka e de Ti. Visita à zona de Mênfis, com entrada no museu do 

sítio. Almoço num restaurante local. A tarde é dedicada ao Planalto de Guiza, com visita às Pirâmides de 

Khufu, Khafré e Menkauré, Esfinge e Templo do Vale de Khafré. A entrada no interior das pirâmides e no 

Museu da Barca Solar é opcional e não está incluída. Regresso ao hotel e jantar num restaurante local. 

 

28 Março – Sábado – Cairo  

Café da manhã no hotel e saída para visitar o Museu Egípcio do Cairo. A entrada na Sala das Múmias do 

museu é opcional e não se encontra incluída. Almoço num restaurante local e continuação para o Cairo 

antigo começando pela Mesquita do Sultão Hassan. Segue-se o Bairro Copta, com a visita à Igreja de S. 

Sérgio (Igreja da Sagrada família) e à Sinagoga de Ben Ezra. Regresso ao hotel no final da tarde. Jantar 

num restaurante local. 

 

29 Março - Domingo – Cairo / Assuão / Abu Simbel / Assuão 

De manhã, muito cedo, traslado para o aeroporto do Cairo e formalidades de embarque num voo com 

destino a Abu Simbel (via Assuão - horários a informar localmente). Visita aos templos de nefertari e de 

Ramsés II. Continuação da viagem (via aérea) para Assuão. Acolhimento pelos nossos serviços locais e 

transfer para a cidade. Almoço num restaurante local. Instalação no hotel selecionado. À tarde, passeio de 

feluca (embarcação tradicional egípcia) no rio nilo e possibilidade de excursão opcional à aldeia núbia. 

Jantar e alojamento no hotel. 

 

30 Março – Segunda-Feira - Assuão 

Café da manhã no hotel, check out e saída para visita à Barragem de Assuão, ao templo de Kalabcha e ao 

Obelisco Inacabado. Instalação no barco de cruzeiro e almoço a bordo. À tarde saída para visita ao 

Templo de Ísis na Ilha de filae Jantar e alojamento a bordo. 

 

31 Março – Terça-feira – Assuão/ Kom Ombo /Edfu / Esna / Lucsor 

Navegação rumo a Kom Ombo. Café da manhã a bordo. Saída para visita ao templo dedicado aos deuses 

Horuer e Sobek em Kom Ombo. Navegação rumo a Edfu. Saída de caleche para visita ao templo de 

Hórus, em Edfu, um dos mais bem conservados do antigo Egipto. Navegação rumo a Lucsor com 

passagem pela comporta de Esna. Jantar, festa egípcia em trajes típicos e alojamento a bordo. 

 

01 Abril – Quarta-feira - Lucsor 

Café da manhã a bordo. Saída para a margem ocidental, para visitar o Vale dos Reis (com direito a 

entrada em três túmulos reais), o templo funerário de Hatchepsut e o Vale das Rainhas. Almoço num 

restaurante local. De tarde, ainda na margem ocidental, visita do templo funerário de Ramsés III (Medinet 

Habu), da vila operária de Deir el-Medina e alguns túmulos do «Vale dos nobres» e os «Colossos de 

Memnon» (templo funerário de Amen-hotep III). Jantar e alojamento a bordo.  

 

 

 



 

02 Abril – Quinta-feira – Lucsor 

De manhã, muito cedo, possibilidade de excursão de balão. Pequeno-almoço a bordo. Check out e saída 

para visita ao grande templo de Amon em Karnak e ao Museu de Lucsor. Almoço num restaurante local. 

Instalação no hotel selecionado. Tempo livre e, no final da tarde, visita ao Templo de Lucsor. Jantar e 

alojamento no Hotel. 

 

03 Abril – Sexta-feira – Lucsor / Abido /Dendera /Hurghada 

Café da manhã no hotel. Check out e partida pelas 07h00 para Abido. Visita aos templos cenotáfios de 

Seti I e de Ramsés II. Almoço em lunch box. Prosseguimos para Dendera, em ônibus. Visita ao templo da 

deusa Hathor. Pelas 16h00 início da viagem em direção a Hurghada. Jantar e alojamento no hotel. 

 

04 Abril – Sábado – Hurghada 

Dia livre para atividades de carácter pessoal em regime de tudo incluído. 

 

05 Abril – Domingo – Hurghada 

Dia livre para atividades de carácter pessoal em regime de tudo incluído. 

 

06 Abril – Segunda-feira - Hurghada / Cairo / Frankfurt / Lisboa   

Café da manhã no hotel e em hora a combinar localmente, check out e saída para o aeroporto de 

Hurghada para formalidades de embarque num voo com destino ao Cairo. Chegada e acolhimento pelos 

nossos serviços e formalidades de trânsito para o voo LH 583 com partida prevista às 15h25. Chegada a 

Frankfurt às 19h50, conexão ao voo Lufthansa com destino a Lisboa, traslado ao hotel. Pernoite no hotel. 

 

07 Abril – Terça-feira - Hurghada / Cairo / Frankfurt / Lisboa   

Café da manhã no hotel e em hora a combinar localmente, check out e saída para o aeroporto de Lisboa 

para embarque com destino ao Brasil.  

 

Fim dos nossos serviços. 

 

PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO 

 

GRUPO SAIRÁ COM 15 PASSAGEIROS VALOR BASE TAXAS* VALOR FINAL 

VALOR POR PESSOA  2.380 € 250 € 2.630 € 

 
Suplemento para apartamento individual = € 500,00 

 

* O valor das taxas de embarque, segurança e combustível acima indicado refere-se à data de elaboração 

deste programa. Este valor está sujeito a alteração até à data de emissão das respetivas passagens 

aéreas que será reajustado posteriormente. 

  

FORMA DE PAGAMENTO – Para mais informações e esclarecimentos – (031) 4141-3997 

 



 

INCLUI: 

 

- Passagem aérea Lisboa / Frankfurt / Cairo / Frankfurt / Lisboa, em voo regular (Lufthansa) em classe turística com 

direito a 1 peça de bagagem com 20 kg 

- Voos domésticos: Cairo / Assuão / Abu Simbel / Assuão | Hurghada / Cairo 

- Traslados conforme descrito no programa 

- Estadia de 3 noites no Cairo no hotel selecionado 

- Estadia de 1 noite em Assuão no hotel selecionados 

- Cruzeiro de 3 noites – barco 5***** de luxo 

- Estadia de 1 noite em Lucsor no hotel selecionados 

- Estadia de 3 noites em Hurghada no hotel selecionados 

- Pensão completa (exceto em Lisboa dia de chegada e regresso) 

- Visitas e entradas mencionadas no programa (devido a questões governamentais a ordem das visitas pode ser 

alterada mas todas serão garantidas) 

- Assistência, durante todo o itinerário, por um guia local de expressão portuguesa 

- Acompanhamento durante toda a viagem por um representante da agência. 

- Taxas hoteleiras e impostos 

- Seguro e assistência de viagem 

- Gratificações dos bagageiros no hotel e barco e aos motoristas 

- Taxas de aeroporto. 

 

EXCLUI: 

 

- Não incluído valor de voo internacional de ida e volta desde o BRASIL para LISBOA, PORTUGAL 

- Bebidas nas refeições 

- Regime de alimentação em Lisboa dia de chegada e regresso 

- Despesas de carácter pessoal e visitas opcionais não mencionadas no programa 

- Visto de entrada no Egito 

- Gratificações a guias. 


