
Desde 1.284 € por pessoa 
8 dias / 7 noites 

Dezembro 18 a Outubro 19 
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Egipto 
Egipto Expresse Abu Simbel 

Dezembro 18 a Outubro 19 

8 Dias / 7 Noites Desde 1.284 € por pessoa 

Cruzeiro do Nilo, Cairo 

Mínimo 2 pessoas 

Saídas à sexta-feira 

Tour Exclusivo TUI 

Dia 1 - Portugal / Madrid / Aswan 

Voo com destino a Madrid. Chegada e partida em voo directo com destino a Aswan. Chegada e transfere para o cruzeiro. Tempo livre que 

poderá utilizar para começar a descobrir o Egipto. Jantar e alojamento. 

Dia 2 - Aswan / Abu Silmbel / Kom Ombo / Edfú (Pensão Completa) 

Visita aos templos de Abu Simbel. Pequeno-almoço picnic. Visitas em Aswan ao oblisco inacabado e a sua grande barragem. Almoço e 

navegação até Kom Ombo. Visita ao templo dedicado ao deus crocodilo Sobek e Horus o Velho. Continuação de viagem até Edfú. Jantar e 

alojamento. 

Dia 3 - Edfú / Esna / Luxor (Pensão Completa) 

Pequeno-almoço. Visita ao templo de Edfú, construido por Ptolomeu Ili em 235 a.C.. Destaca-se a sua conservação e a sua fachada em forma 

de talud-tablero. Dedicado a a Horus, deus falcão. Regresso ao barco. Almoço, passagem no bloqueio de Esna e navegação até Luxor. Jantar e 

alojamento. 

Dia 4 - Luxor / Vale dos Reis/ Deir el Bahari / Colossos/ Karnak / Cairo (Pensão Completa) 

Pequeno-almoço. Saída para o Vale dos Reis onde se encontram enterrados 62 faraós, na costa oeste do Nilo. Continuaremos até ao templo 

de Hatsheput em Deir el-Bahari, um dos monumentos funerários mais especiais e famosos do mundo, conhecido pela sua característica de 

escadas de rampa. Passagem pelos colossos de Memnon no caminho de regresso. Visita ao templo de Luxar, o templo foi unido ao templo de 

Karnak pela famosa avenida de esfinges. Visita a Karnak com impressionantes colunas, obliscos e estátuas. Tempo livre. Transfere para o aero

porto, voo FT 3133 às 20h30, em direção ao Cairo, chegada prevista às 21h30 (horário previsto sujeito a alteração). Transfere e alojamento. 

Dia 5 - Cairo / Gizé / Cairo 

Pequeno-almoço. Saída para Gizé, exterior do Cairo. Visita ao conjunto das míticas pirâmides e da Esfinge, a única das sete maravilhas do 

mundo antigo que podemos conhecer nos dias de hoje. Regresso ao hotel e tarde livre. Alojamento. 

Opcional: Depois de finalizar Gizé, almoço com visita à pirâmide de Zoser em Sakkara e à necrópole de Memphis. 

Dia 6 e 7 - Cairo 

Pequeno-almoço. Dias livres no Cairo. Alojamento. 

Opcional: Visita de dia completo, com almoço, a Cairo e ao museu Egipcío ou visita de dia completo, com almoço, às grandes mesquitas da 

capital egípcia: AI Rifa ou a Mesquita Real, a Mesquita do Sultão de Hassan e a Mesquita de lbn Tolon, do séc. IX, a mais antiga da cidade. 

Alojamento. 

Dia 8 - Cairo / Madrid / Portugal 

Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto. Voo de regresso a Portugal via Madrid. Chegada e fim da viagem. 
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PREÇO FINAL POR PESSOA 

CATEGORIA A CATEGORIAS CATEGORIAC CATEGORIA D 

TEMPORADA 

Duplo Supl. lndiv Duplo Supl. lndiv Duplo Supl. lndiv Duplo Supl. lndiv 

18 Fev - 08 Abr 19; 
1,284 € 192 € 1,410 € 222 € 1.565 € 347 € 1,875 € 556 € 

06 Mai - 28 Out 19 

Sup. Saidas Especiais: 12 Abr, 15Abr, 19 Abr, 26 Abr, 29 Abr: 235€ 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C CATEGORIA D 

Nilo 
Princess Sarah/Opera 5* Princess Sarah/Opera 5* Moon Dance/ Royal Princess 5*L Esmeralda 5*GL 

(3 noites) 

Cairo 
Barceló Pyramid s 4* Safir Cairo / Ramses Hilton 5* Conrad/ Semiramis 5* Four Seasons FR 5* 

(4 noites) 

Os preços incluem: Passagem aérea em classe turística em voo regular na TAP ou lberia até Madrid (bagagem não incluída); Passagem 

aérea em classe turística e voo charter à saída de Madrid para Luxor, com bagagem incluida; 3 noites no cruzeiro pelo Nilo em 

cabine dupla e pensão completa; 4 noites num hotel no Cairo, em regime de alojamento e pequeno-almoço; Transferes colectivos 

com assistência em cada cidade; Visitas e actividades de acordo com o itinerário; Guia em espanhol; Entradas nos templos descritos 

e entrada numa pirâmide; Visto; Seguro de viagem; Taxas de aeroporto e de combustivel: 245€ (sujeitas a alteração até a data de 

emissão dos bilhetes). 

Os preços não incluem: Bebidas; Extras de caractér pessoal; Suplementos de tarifas aéreas para outras classes para o voo até Madrid. 

Observações: Passaporte obrigatório com validade minima de 6 meses; Horários de voos sujeitos a confirmação, 10 dias antes da 

saída. 
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