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EGITO
Cruzeiro pelo Rio Nilo e Jordânia



01º dia  25 ago ter São Paulo 
Apresentação no aeroporto internacional de 
Guarulhos e embarque com destino a:

02º dia 26 ago qua Cairo
Chegada, recepção, traslado e acomodação. 

03º dia 27 ago qui Cairo
Café da manhã. Saída para conhecer as três 
Pirâmides de Giza, a eterna Esfinge e o Templo do 
Vale (não inclui entrada no interior das Pirâmides). 
Visita a necrópole de Sakkara e a  cidade de  
Mênfis,  capital  do império antigo. Almoço e 
Jantar. À noite visita opcional (não incluída) ao 
espetáculo de luz e som das pirâmides.

04º dia 28 ago sex Cairo / Alexandria / Cairo 
Café da manhã. Saída em direção a cidade de 
Alexandria era conhecida pelo Farol de Alexandria 
(uma das sete maravilhas do mundo antigo), pela 
Biblioteca de Alexandria (a maior do mundo 
antigo) e pelas catacumbas de Kom el Shoqafa 
(uma das sete maravilhas do mundo medieval). 
Retorno ao Cairo no final do dia. Almoço e  Jantar.

05º dia 29 ago sab Cairo / Luxor
Café da manhã.  Dia completo de visita  que inclui: 
O museu de arte faraônica, a Cidadela de 
Saladino com sua Mesquita de Alabastro, o Bazar 
de Khan el Khalili e o Bairro Copta. À tarde, 
traslado ao aeroporto do Cairo para embarque 
com destino a Luxor. Chegada e traslado para a 
embarcação.
Jantar e noite a bordo.

06º dia 30 ago dom Luxor / Esna / Edfu
Café da manhã no barco. Visita aos Templos de 
Luxor, Karnak e a necrópole de Tebas: Vale dos 
Reis, Templo funerário de Hatshepsut conhecido 
como Deir El-Baharieos colossos de Mêmnon. 
Seguiremos para Esna. Após cruzarmos o 
bloqueio de Esna, navegaremos até Edfu. Jantar e 
noite a bordo. 
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07º dia 31 ago seg Esna / Edfu / kom Ombo / 
Aswan
Café da manhã. Chegada a Edfu, visita ao 
Templo de Edfu dedicado ao deus Horus.  
Navegamos até Kom Ombo para visitaro Templo 
de Kom Ombo, o único dedicado a duas 
divindades: O deus Sobek com cabeça de 
crocodilo e o deus Horus com cabeça de falcão. 
Navegação até Aswan. Jantar e noite a bordo.

08º dia 01 set ter Aswan
Café da manhã. Saída pela manhã para um 
passeio de feluca (típicos veleiros egípcios) pelo 
Nilo, para admirar uma vista panorâmica do 
Mausoléu de Agha Khan, da Ilha Elefantina e do 
Jardim botânico. Em seguida, visita na represa 
de Aswan e o Templo de Philae. Jantar e noite a 
bordo.

09º dia 02 set qua Aswan / Cairo
Café da manhã. Desembarque. Excursão 
opcional (não incluída) aos famosos Templos de 
Abu Simbel. Em horário conveniente traslado 
para o aeroporto e embarque para o Cairo.  
Recepção, traslado e acomodação. À noite, 
passeio opcional (não incluído) com jantar buffet 
e espetáculo no barco pelo Nilo. Retorno ao 
hotel.

10º dia 03 set qui Cairo / Santa Catarina
Café da manhã. Visita à Igreja de São Sérgio, 
onde a Santa Família se refugiou na fuga para o 
Egito. Atravessaremos o túnel subfluvial sob o 
Canal de Suez.  Deixaremos a África e 
entraremos na Ásia pelo deserto do Sinai e 
chegaremos a Santa Catarina, aos pés do Monte 
Sinai. Acomodação. Almoço. Jantar. 

Possibilidade de subir o Monte Sinai (Monte 
Horeb), onde o profeta Moisés recebeu de Deus 
as tábuas dos da lei, para ver o nascer do Sol.

11º dia 04 set sex Santa Catarina / Aqaba
Retorno ao hotel (para quem subiu ao Monte 
Sinai). Café da manhã. Continuação em direção 
a Taba, na fronteira do Egito com Israel e pela 
planície de Arava chegaremos à Aqaba na 
Jordânia. Acomodação. Jantar.

12º dia 05 set sab Aqaba / Petra / Amman
Café da manhã. Visita à Cidade Rosada de 
Petra, que foi habitada pelos Nabateus desde o 
ano 300 a.C. Iniciaremos um passeio à pé pelo 
cânion. Visitaremos o tesouro esculpido na 
pedra rosada e passaremos pelo Teatro Romano 
e Palácio do Túmulo. Seguiremos viagem pelo 
Wadi Mousa, chegando a Amman no final da 
tarde. Acomodação. Jantar. 

13º dia 06 set dom Amman / Madaba /Monte 
Nebo / Amman / São Paulo
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Café da manhã.  Saída em direção a Madaba, 
mais conhecida como a “Cidade dos Mosaicos”, 
e visita à Igreja de São Jorge, onde se encontra 
o mosaico do século VI com o mapa antigo de 
Jerusalém datado de 571 d.c. Seguiremos com 
destino ao Monte Nebo, lugar onde Moisés 
avistou a Terra Prometida e passa o comando a 

Josué. Retorno ao hotel. Jantar. Em horário 
conveniente, traslado para o aeroporto e 
embarque com destino a:

14º dia 07 set seg São Paulo 
Chegada e fim dos nossos serviços.

Egito

Grupo mínimo de 30 passageiros. Roteiro elaborado em novembro/19. Sujeito a alterações 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Rua Sete de Abril, 252 - 10º Andar - Cj. 103 - República - São Paulo - SP - CEP 01044-000
Tel.: (11) 3257-9511

E-mail: genesis@genesisturismo.com.br

PREÇO À VISTA POR PESSOA AÉREO 
E TERRESTRE EM DÓLARES: INCLUSOS NO PROGRAMA

APTO DUPLO  
US$ 4.290,00 

+ 300,00 TAXAS                       

APTO INDIVIDUAL  
US$ 4.990,00 

+ 300,00 TAXAS

*  Passagem aérea em classe econômica com tarifa promocional para grupos indo e voltando 
na mesma data; 
*  Hospedagem em hotéis de categoria turística ou turística superior (aptos disponíveis após 
às 14h00);
*  Refeições conforme roteiro, com menu igual para todo o grupo, exceto bebidas (não inclui 
dietas específicas);
*  Traslados e passeios especificados no roteiro, em ônibus com ar condicionado exclusivo 
para o grupo;
*  Guias locais falando português ou espanhol;
*  Assistência de viagem internacional (excluídas doenças crônicas ou pré-existentes);
*  Transporte de 01 mala de porão de até 20 quilos e 01 mala de mão de até 05 quilos (não 
inclui carregadores). 

O PREÇO NÃO INCLUI:
* Vistos, taxas consulares e de fronteiras e despesas com despachante;
* Despesas de caráter pessoal tais como: bebidas, lanches, telefonemas, consumo do frigobar 
nos hotéis, etc;
* Excesso de bagagem nos aviões; 
* Enfim tudo o que não estiver mencionado no roteiro.


