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EGITO COM CRUZEIRO PELO NILO E GRÉCIA – JULHO 2021 

 

DIRETOR ESPIRITUAL PE. FRANK 

 

1º.dia – 02 julho - 2ª.feira – RIO DE JANEIRO / CAIRO 

Apresentação direta no Aeroporto Internacional do Galeão, onde os representantes da Claudio Cardoso 

Viagens e Turismo, estarão auxiliando os passageiros para embarque com destino ao Cairo. 

 

2º.dia – 03 julho - 3ª.feira – 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. Jantar e hospedagem. 

 

 3º.dia – 04 julho - 4ª.feira - CAIRO 

Café da manhã no hotel. Saída para visita à cidade do Cairo, incluindo: Museu do Cairo (entrada), a 

Cidadela do Saladino com sua Mesquita de Alabastro de Muhammad Ali, o Bazar de Khan el Khalili  , 

Almoco en un restaurante tipico , À noite, podemos fazer um passeio opcional pelo Rio Nilo, com jantar 

e Show Folclórico no barco. Jantar e hospedagem. 

  

4º.dia – 05 julho – 5ª.feira – CAIRO / MEMPHIS / SAKKARA 

Café da manhã. Saída para fazer  visitas incluindo: Necrópole de Gizé, formada pelas Três Pirâmides de 

Keops, Kefrén e Micerinos, à Esfinge Eterna e ao Templo do Vale de Kefrén "não inclui a entrada a uma 

Pirâmide". Pela tarde, almoco em um restaurante típico, e continuação da visita à Cidade de Memphis,  

capital do antigo império, e à Necrópole de Sakkara. Retorno ao hotel.  Jantar e hospedagem . 

  

5º.dia – 06 julho – 6ª.feira - CAIRO / ASWAN   

Café da manhã. Transferência para o Aeroporto Internacional do Cairo e un voo doméstico até Aswan. 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Aswan,  e saída para realizar  visita incluindo: Templo de Philae e à 
Represa Alta de Aswan e obelisco.  Transferência para o barco. Almoço a bordo. Pela tarde, um passeio 
em uma Faluca pelo Rio Nilo (típicos veleiros egípcios) desde onde podemos desfrutar de uma vista 
panorâmica do Mausoléu de Agha Khan, da Ilha Elefantina e do Jardim Botânico. Jantar e noite a bordo. 
A excursão opcional aos Templos de Abu Simbel pode ser feita neste dia ou no dia seguinte de acordo 
com o horário de voo doméstico CAIRO – ASWAN neste dia e de acordo com o horário da navegação 
desde Aswan até Kom Ombo no dia seguinte.  
  

 6º.dia – 07 julho – sábado - ASWAN / KOM OMBO / EDFU 

(Pensão Completa). Pela manhã, excursão opcional aos famosos Templos de Abu Simbel . À tarde 

Navegação até Kom Ombo e uma visita ao Templo de Kom Ombo; o único dedicado a duas divindades: o 
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deus Sobek com cabeça de crocodilo e o deus Haroeris com cabeça de falcão. Navegação até Edfu. Noite a 

bordo.  

 

 7º.dia – 08 julho – domingo - EDFU / ESNA / LUXOR 

(Pensão Completa). Chegada a Edfu e visita ao Templo de Edfu, dedicado ao deus Hórus. Navegação até 

Esna. Cruzaremos a Eclusa de Esna e continuaremos a navegação até Luxor. Noite a bordo. 

   

8º.dia – 09 julho – 2ª.feira - LUXOR / 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 como 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 com destino ao Cairo. Chegada e traslado ao hotel. Jantar e 

Hospedagem. 

  

9º.dia – 10 julho – 3ª.feira – CAIRO / ATENAS 

Café da manhã. Em horário oportuno, transferência para o Aeroporto Internacional do Cairo, com 

assistência em língua portuguesa, para viagem com destino a Atenas. Chegada e traslado ao hotel. Jantar.  

  

10º.dia – 11 julho - 4ª.feira – ATENAS 

Café da manhã. Saída para visita a Atenas incluindo: Acrópole,  Parthenon, Teatro de Dionísio, Parlamento 

(ex-Palácio Real), Templo de Zeus, Academia,  Museu Arqueológico (entrada), e Estádio Olímpico. Jantar. 

11º.dia – 12 julho - 5ª.feira – ATENAS / CORINTO / MICENAS / ATENAS 

Café da manhã.  Saída para visita a Corinto (local onde São Paulo se tornou famoso por suas epístolas), 

Mar Egeu e Mar Jônico. Continuação até Micenas, onde se encontram o túmulo de Agamêmnon e a Porta 

dos Leões e Epidauro, onde se encontra o anfiteatro do século IV. Retorno a Atenas. Jantar. 

12º.dia – 13 julho - 6ª.feira – ATENAS / 3 ILHAS GREGAS (NAVIO) / ATENAS 

Café da manhã. Saída pela manhã até o Porto de Pireus para um cruzeiro de dia inteiro pelas 

encantadoras ilhas: Poros – centro balneário; Hydra – ilha histórica, hoje ponto de encontro de artistas 

e escritores; e Aegina – a mais importante das ilhas e famosa pelas cerâmicas e também pelo Templo 

da deusa Afaia. Retorno a Atenas no final da tarde. Almoço a bordo do barco e jantar no hotel.  

 

13º.dia – 14 julho - sábado – ATENAS / RIO DE JANEIRO 

Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino ao Rio de janeiro. 

 
VALOR DO PACOTE (AÉREO + TERRESTRE) EM DÓLAR AMERICANO POR PESSOA 

Apartamento duplo a partir de..........................................................US$  4.995,00 

Suplemento para apto. individual......................................................US$     705,00      

Até 10 vezes no cartão de crédito  

DESCONTO ESPECIAL PARA PAGAMENTO À VISTA 

CONSULTE-NOS OUTRAS FORMAS DE PAGAMENTO 

 

Preço calculado para um mínimo de 20 passageiros viajando juntos           

Preço sujeito a alteração sem prévio aviso  
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Fazendo apenas o Egito ................................. US$ 3.520,00 

Até 10 vezes no cartão de crédito  

 

SERVIÇOS INCLUÍDOS 

• Passagem aérea em classe econômica 

• Hotéis categoria  4 e 5 estrelas 

• 03 noites de cruzeiro pelo Rio Nilo em cabines internas com pensão completa 

• Refeições conforme programa 

• Ônibus de luxo com ar condicionado 

• Acompanhamento de um representante da agência  e do Padre Frank 

• Gorjetas aos guias e motorista 

• Visitas e entradas conforme programa  

• Taxas do porto e aeroporto 

• Guias locais falando português ou espanhol, 

• Seguro saúde e viagem e Kit viagem 

• Visto de entrada para o Egito 
 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS 

• Despesas de caráter pessoal, como, telefonemas, lavanderia, fax, e-mail,frigobar, etc 

• Refeições não previstas no programa e bebidas de modo geral 

• Despesas extras causadas por atrasos nos voos 

• Taxas hoteleiras  

• Tudo o que não estiver como incluído 
 

DADOS PARA DEPÓSITO 

Banco Santander       

Agência 3829       

Conta corrente 13.003582-2      

CNPJ: 13.565.897/0001-42 

Cláudio Cardoso Viagens e Turismo  

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

• Passaporte válido pelo menos até 06 meses a contar da data de chegada da viagem, Janeiro de 

2022. 

• Vacina contra a Febre Amarela 
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