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DUBAIEEGITO-05A19DEJULHODE2020
06/07/20 CAIRO : Chegada ao Aeroporto Internacional do Cairo,
assistência em língua portuguesa no aeroporto pelo nosso
representante antes do controle de passaporte. Transferência para o
hotel e hospedagem.
07/07/20 CAIRO : Café da manhã no hotel. Saída para fazer a visita
incluída à Necrópole de Gizé; formadas pelas Três Pirâmides de
Quéops, Quefrén e Miquerinos, à Esﬁnge Eterna e ao Templo do
Vale de Quefrén (não inclui a entrada de uma Pirâmide). Pela noite,
visita ao Espetáculo de Luz e Som nas Pirâmides de Gizé com jantar
incluso. Regresso ao hotel e hospedagem.
08/07/20 CAIRO/ ASWAN : Café da manhã no hotel. Transferência
para o Aeroporto Internacional do Cairo para voo domés co até
Aswan. Chegada ao aeroporto e saída para realizar a visita incluída ao
Templo de Filae e à Represa Alta de Aswan. Transferência para o
barco. Almoço a bordo. Pela tarde, um passeio em uma Faluca pelo
Rio Nilo ( picos veleiros egípcios) de onde podemos desfrutar de
uma vista panorâmica do Mausoléu de Agha Khan, da Ilha
Elefan na e do Jardim Botânico. Jantar e noite a bordo.
09/07/20 ASWAN / KOM OMBO / EDFU : (Pensão Completa)
Possibilidade de realizar a excursão opcional aos Templos de Abu
Simbel. Navegação até Kom Ombo e uma visita ao Templo de Kom
Ombo; o único dedicado a duas divindades, o deus Sobek com
cabeça de crocodilo e o deus Haroeris com cabeça de falcão.
Navegação até Edfu. Noite a bordo.
10/07/20 EDFU / ESNA / LUXOR : (Pensão Completa). Chegada a
Edfu para uma visita ao Templo de Edfu dedicado ao deus Horus.
Navegação até Esna cruzando a Eclusa de Esna. Seguiremos a
navegação até Luxor. Noite a bordo.
11/07/20 LUXOR / O CAIRO : Café da manhã e desembarque. Uma
visita ao Banco Oeste em Luxor; à Necrópole de Tebas; ao Vale dos
Reis, ao Templo Funerário da Rainha Hatshepsut conhecido por o
Deir o Bahari e aos Colossos de Memnon. Pela tarde, uma visita ao
Banco Leste em Luxor; aos Templos de Luxor e Karnak. Transferência
para o Aeroporto Internacional de Luxor. Retorno para o Cairo em
voo domés co. Chegada e transferência para o hotel. Hospedagem.
12/07/20 O CAIRO: Café da manhã no hotel. Saída para realizar a
visita do dia inteiro à cidade do Cairo: O Museu Egípcio da Arte
Faraônica, almoço em restaurante pico. Na con nuação visita a
Cidadela do Saladino com sua Mesquita de Alabastro de
Muhammad Ali, o Bazar de Khan el Khalili e o Bairro Copta. À noite,
jantar com Show Folclórico no barco ﬂutuante pelo Rio Nilo.
Regresso ao hotel e pernoite.
13/07/20 O CAIRO/ DUBAI: Café da manhã no hotel. À hora
prevista, transferência do hotel para o Aeroporto Internacional do
Cairo para embarcar no voo com des no a Dubai. Chegada ao
aeroporto de Dubai, transfer para o hotel onde seremos recebidos
por representante do hotel para check-in e alojamento.
14/07/20 DUBAI : Café da manhã no hotel. Saída para Tour de Meio
Dia em Dubai iniciando pela parte an ga visitando: o bairro
Bastakiya, o famoso Al Fahidi e o Museu de Dubai. Na con nuação
cruzaremos o Creek de Dubái com o “Abra”, famoso táxi aquá co,
para visitar o Mercado de Especiarias e o Mercado de Ouro; faremos
uma parada na "Casa da União", con nuando até a Mesquita Al
Farooq. Logo seguiremos a parte moderna de Dubai, percorrendo a
única praia de Jumeirah para ver o hotel "Burj Al Arab". Seguiremos
então pela Sheikh Zayed Road de onde poderemos apreciar os
grandes edi cios da cidade. Finalmente, chegaremos ao centro para
uma visita panorâmica, a torre mais alta do mundo, o “Burj Khalifa”
(entradas não incluídas) e o shopping Dubai Mall. Finalizando o
passeio pela cidade, retorno ao hotel.

15/07/20 DUBAI – ABU DHABI - DUBAI : Café da manhã no hotel.
Saída para Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, conhecida como a
cidade mais rica do mundo. Chegada a Gran Mezquita Sheikh Zayed.
Posteriormente, seguiremos para os Palácios dos sheiques – palácio
presidencial , para uma sessão fotográﬁca. Seguindo então para uma
visita panorâmica pela cidade. A seguir visitar o Corniche com seus
espetaculares edi cios no Heritage Village. Como opcional e por um
valor adicional, você pode entrar no Parque Temá co da Ferrari World.
Regresso a Dubai. Retorno ao hotel.
16/07/20 DUBAI – Safari no deserto com janta BBQ no
acampamento Beduíno: Café da manhã. Manhã livre.
Aproximadamente as 15:00h, na recepção do hotel, saída em jipe 4x4
privado, para iniciar um emocionante Safari no des no mais
misterioso do Oriente Médio. Depois do safari, saída para o
acampamento Beduíno para um jantar - churrasco acompanhado de
shows ao vivo. Regresso para Dubai e para o hotel
17/07/20 DUBAI : Café da manhã. Dia livre. Noite em Dubai para
acomodação no hotel
18/07 DUBAI/ BRASIL: Café da manhã. Saída para o aeroporto para
embarcar no voo com des no ao Brasil. Chegada Brasil.
Fim dos nossos serviços.
INCLUI:Todos os serviços de traslados conforme i nerário|
Acomodação conforme i nerário | Refeições mencionadas |
Acompanhamento de guia licenciado falando Português | Ônibus de
luxo com ar condicionado | Imposto IVA | Voo domés co CAI/LXR &
ASW/CAI em classe econômica | Safari no deserto com Jantar
(churrasco) em acampamento beduíno | Show de luzes e sons nas
pirâmides com jantar | Tour completo pelo Cairo com almoço |
Cruzeiro pelo Rio Nilo de acordo com descri vo | Jantar cruzeiro pelo
Rio Nilo com dança do ventre e baile com ritmos árabes | Todos os
ingressos para parques, museus, palácios e demais atrações
mencionadas no roteiro.
SERVIÇOS NÃO INCLUSOS: Gorjetas para guia e motorista e
maleteiros | Gorjeta obrigatória durante o Cruzeiro de Egito (45
USD NETO POR PESSOA) | Visto do Egito - 35 USD NETO POR
PESSOA | Visto de Dubai - GRÁTIS PARA PASSAPORTES
BRASILEIROS.

VALORTERRESTRE:2.280USD+TAXASDO
CRUZEIROEVISTOS
PORPESSOAEMAPDUPLO
VALORAÉREO:SOBCONSULTA
HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES
DUBAI: DUSIT D2 KENZ 4*
CAIRO: OASIS 4* ou BARCELO PIRAMIDS 4*
CRUZEIRO: SARAH II OU TRAVCOTELS

