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Jantar no hotel. Após este, possibilidade 
de assistir ao espetáculo de som e 
luz no vale das Pirâmides de Gizé, 
que complementa a magia destas 
emblemáticas construções. Alojamento.

4ºDia
CAIRO (AVIÃO) - LUXOR 
Transporte ao aeroporto do Cairo e 
partida com destino a Luxor. Iniciamos 
as visitas de Luxor pelos seus templos 
– Karnak, o maior templo do Egito e o 
principal santuário dedicado ao deus 
Amon, o deus patrono de Tebas e a 
mais importante divindade do panteão 
no Império Novo. Continuamos para o 
Templo de Luxor, a residência do sul do 
deus Amon, templo que foi iniciado na 
época de Amenófis III – Império Novo – 
tendo sido significativamente aumentado 
por Ramsés II. Destaque ainda para a 
Avenida das Esfinges que ligava Luxor ao 
grandioso templo de Karnak. Transporte 
para o Navio Cruzeiro M.S. Sonesta St 
George 5* luxo, ou similar. Almoço e 
Jantar a bordo. Alojamento.

5ºDia
LUXOR – TEBAS - EDFU 
E se fizéssemos um passeio de balão ao 
nascer do sol!? Com a saída do sol, os 
tons alaranjados e escarlates iluminam 
os templos e vestígios do Antigo Egito, 
como o Vale dos Reis e o Vale dos 
Nobres. Uma experiência inesquecível 
certamente (opcional).

Dedicamos a manhã ao Vale dos Reis, 
onde se encontram mais de 60 túmulos de 
reis do Império Novo. Entrada em vários 
túmulos, com especial destaque para o 
Túmulo de Seti I, KV 17, que, sem dúvida, 
é o maior e mais ricamente decorado 
sepulcro da necrópole e o ex-libris do 
Vale. No Vale das Rainhas, com túmulos 
de várias rainhas, príncipes e princesas, 
visita, entre outros, ao requintado e 
ao melhor preservado – o Túmulo de 

Nefertari, QV 66 – outro ponto imperdível. 
Paragem ainda junto aos Colossos de 
Mémnon, designação conferida a duas 
estátuas grandiosas mandadas erigir 
pelo faraó Amenófis III. A visita termina 
com o Templo de Hatchepsut – a rainha 
que se afirmou como faraó, no Império 
Novo. Este templo funerário – em 
terraço – é, a par das Pirâmides de Gizé 
e do Templo de Abu-Simbel, uma das 
preciosidades desta civilização. Almoço 
a bordo. Inicio da navegação em direção 
de Esna passando pela sua eclusa e 
continuação para Edfu. Noite a bordo. 
Jantar e alojamento a bordo.

6ºDia
EDFU - KOM OMBO - ASSUÃO 
De manhã, desembarque para visitarmos 
o Templo ptolemaico de Edfu, o mais bem 
conservado templo do Egipto, dedicado 
ao deus falcão Hórus, filho de Osíris e 
de Ísis. Continuamos a navegar até Kom 
Ombo. Novo desembarque para visita 
ao Templo de Kom Ombo, dedicado 
a duas divindades: o deus Sobek, com 
cabeça de crocodilo que simbolizando 
a fertilidade do Nilo, e o deus Haroéris, 
com cabeça de falcão. Almoço e jantar a 
bordo. Continuamos a navegar pelo Nilo 
até Assuão.

7ºDia
TEMPLO DE PHILAE – ASSUÃO 
De manhã, visita a Barragem de Assuão, 
considerada como a maior do mundo 
com um comprimento de 3800 mts e 111 
mts de altura; Visita também do Obelis-
co Inacabado. De seguida, iremos até ao 
Templo de Philae, situado numa belíssi-
ma ilha no Nilo, um templo Templo dedi-
cado a Ísis, a Deusa do Amor . Também 
podemos encontrar outros edifícios de 
grande valor, como o Templo de Hathor, 
o Quiosque de Trajano, ou os pilones 
(elemento característico da arquitetura 
do Antigo Egito) que se encontram na 
entrada do templo. Noite a bordo.

1º Dia
LISBOA OU POR-

TO* - CAIRO
Encontro no aero-

porto de Lisboa ou 
do Porto*. Partida em 

voo regular Lufthansa 
com destino a Frankfurt 

com saída pelas 05h05. 
Pelas 10h20 continuação 

até ao Cairo. Chegada à 
capital egípcia pelas 14h30. 

Transporte ao Hotel Fair-
mont Nile City 5*, ou similar. 

Alojamento.  

2º Dia
CAIRO (MÊNFIS – SAKARA) 

Pequeno almoço e saída para 
visitas. A primeira paragem será 

em Mênfis, para visita ao Templo 
de Ptah e ao Museu de Mênfis, onde 

se encontra a gigantesca estátua de 
Ramsés II e a esfinge em alabastro. 

Seguimos para a Necrópole Real, em 
Sakara, um dos sítios arqueológicos 
mais deslumbrantes do Egito do Norte. 
Almoço em restaurante. Regresso ao 
hotel para tarde livre. Jantar e alojamento.

3º Dia
CAIRO - GIZE - CAIRO   
Pequeno almoço e saída para visita a 
uma das Sete Maravilhas do Mundo: as 
Pirâmides de Gizé – Quéops, Quéfren e 
Miquerinos (Khufu, Khafré, Menkauré) 
– nomes dos reis que as mandaram 
construir e que se erguem no planalto 
de Gizé, (não incluída entrada no 
interior da Pirâmide de Quéops, pela 
sua dificuldade. Possibilidade de 
comprar entrada localmente). O nosso 
tour continua em direção à majestosa 
Esfinge, parte do complexo funerário do 
faraó Quéfren/Khafré.
Continuamos a nossa visita pelo Museu 
Egípcio com o seu tesouro único

O Egito, um país que liga o nordeste 
da África ao Oriente Médio, remonta 
ao tempo dos faraós. Monumentos 
construídos milênios atrás ficam lo-
calizados ao longo do fértil vale do 
rio Nilo, como as colossais Pirâmi-
des de Gizé e a Esfinge, além do 
Templo de Karnak.

EGITO COM CRUZEIRO 
NO NILO



PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento de guia Tryvel para 

todo o percurso;
• Passagem aérea, em voos regulares Luf-

thansa, para percurso Lisboa ou Porto / 
Cairo / Lisboa ou Porto, via Frankfurt, com 
direito ao transporte de uma mala de porão 
até 23kg, e respectivas taxas de aeropor-
to, segurança e combustível (no valor de 
279,18 €, a 15.10.2021– a reconfirmar aquan-
do da emissão da documentação);

• Voo interno, em voos regulares Egyptair, 
para percurso Cairo / Luxor e Assuão / Cai-
ro, com direito ao transporte de uma mala 
de porão até 23 kg e respetivas taxas de 
aeroporto, segurança e combustível;

• Alojamento e pequeno-almoço no Hotel 
Fairmont Nile City 5*, ou similar;

• Cruzeiro de 4 noites no Nilo, a bordo do 
M.S. Sonesta St George 5* luxo, em cabine 
standard, ou similar, com pensão completa 
a bordo;

• Pensão completa, desde o almoço do 2º 
dia, ao jantar do 9º (8 almoços e 8 jantares);

• Circuito em autocarro de turismo;
• Todas as entradas e visitas conforme pro-

grama;
• Entrada no Túmulo de Seti I e de Nefertiti ;
• Visto de entrada no Egipto;
• Gratificações a guias, motoristas, bagagei-

ros e a bordo (35.00 € / pessoa);
• Seguro multiviagens com protecção CO-

VID
• Bolsa e livro de viagem Tryvel;
• Taxas hoteleiras, serviços e IVA;
• Kit de Higiene e Segurança COVID19.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Passeio de balão em Luxor (aprox. 95.00) 

– a reconfirmar localmente;
• Tudo o que não esteja como incluído 
 de forma expressa.

 PREÇO P/PESSOA | QUARTO DUPLO 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL

SUPLEMENTO DE SEGURO VIP COM 
INTERRUPÇÃO E CANCELAMENTO 

ANTECIPADO DE VIAGEM

2.855 €

725 €

45 €

8ºDia
ASSUÃO - ABU SIMBEL - CAIRO 
Bem cedo, saída em autocarro para Abu 
Simbel. Visita aos templos, Património 
Mundial pela UNESCO: o grandioso Tem-
plo de Ramsés II, templo escavado na ro-
cha que demorou 20 anos a construir e o 
Templo de Nefertari, esposa de Ramsés 
II, de dimensões bastante inferiores. Re-
gresso a Assuão. Jantar ao por do sol e 
posteriormente voo de regresso ao Cairo.
Alojamento no hotel.

9ºDia
CAIRO - ALEXANDRIA - CAIRO 
Dia de visita a Alexandria. Cidade carre-
gada com história, começando logo pela 
sua designação, fundada por Alexandre, 

o Grande, no século IV a.C. Visita interior 
da moderna Biblioteca de Alexandria, 
nada característica com a da antiguida-
de. Destaque para os restos do Pilar de 
Pompeia e do Templo de Serapeu, em 
Amud el Sawri, e para a Fortaleza de Qai-
tbay, fortificação defensiva construída 
em 1480 sob ordens do sultão Qaitbay. 
Visita da Mesquita Amir, a primeira deste 
tipo construída não só no Egipto, no ano 
de 642, mas também a primeira mesquita 
no continente africano. Almoço em res-
taurante. Visita ainda (exterior) do Pa-
lácio El Montazah, a residência de verão 
da família real egípcia no século XIX. O 
conjunto do Palácio com os seus boni-
tos jardins é um dos cartões de visita de 
Alexandria, numa falésia e sobre o mar. 

Regresso ao Cairo. Jantar e alojamento.

10ºDia
CAIRO – FRANKFURT – LISBOA
Dedicamos a manhã para visita à Citade-
la de Saladino, construída para defender 
a cidade dos cruzados por ordem do sul-
tão do mesmo nome, no século XVII, e 
que detém uma magnifica vista sobre a 
cidade e de onde, em dias limpos, se po-
dem avistar as pirâmides. Visita à famosa 
Mesquita de Mohamed Ali, mais conhe-
cida por Mesquita do Alabastro. Trans-
porte para o aeroporto internacional do 
Cairo e pelas 15h35 partida em voo Luf-
thansa com destino a Frankfurt. Chegada 
pelas 20h00, e pelas 21h40 continuação 
até Lisboa ou Porto.
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