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Cód. 10018CR

Este Programa Inclui: 
- 4 noites de cruzeiro no barco escolhido (ou similar) 

em cabine standard em regime de pensão completa a 
bordo. 

- 3 noites de estadia no Cairo no hotel escolhido (ou 
similar) em quarto standard com banheira e/ou 
ducha, em regime de alojamento com café da manhã 
segundo versão. 

- 3 noites de estadia em Sharm El Sheik ou Hurgada, no 
hotel escolhido (ou similar) em quarto standard com 
banheira e/ou ducha, em regime de meia pensão. 

- Todos os traslados e assistência de nosso pessoal de 
língua espanhola. 

- Visitas indicadas no programa com guia de língua 
espanhola. 

- Seguro de viagem. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Voos domésticos no Egito nem voos internacionais. 
- Gorjetas no cruzeiro e roteiro. 
- Bebidas, maleteiros, vistos e qualquer serviço não 

mencionado como incluído.

COLOSOS DE MEMNON

Dia 1º Cairo 
• Sábado 
Chegada ao Cairo. Assistência de 
nosso pessoal de língua espanhola e 
trâmites de visto. Traslado ao hotel. 
Alojamento. 
Dia 2º Cairo 
• Domingo • Café da manhã. 
Pela manhã realizaremos a visita 
panorâmica das Pirâmides de 
Keops, Kefren e Micerinos e a Esfin-
ge, guardiã das mesmas. À tarde 
possibilidade de realizar a excursão 
opcional a Menfis e Sakkara. Aloja-
mento no hotel. 
Dia 3º Cairo/Luxor 
• Segunda-feira • Café da manhã + Jantar a 
bordo 
Na hora indicada, traslado ao aero-
porto do Cairo para pegar o voo (não 
incluído) com destino a Luxor. Che-
gada e traslados ao barco da catego-
ria escolhida. Distribuição nos cama-
rotes. Jantar e alojamento a bordo. 
Dia 4º Luxor/Esna 
• Terça-feira • Pensão completa (a bordo) 
Visita da Necrópole de Tebas, com-
preendendo o famoso Vale dos Reis, 
a panorâmica do templo de Deir el 
Bahari da rainha Hatshepsut,  único  
por seus terraços escalonados de 
grandes dimensões, o templo de 
Medinet Habu de Ramsés III  e os 
Colossos de Memnón, que guarda-
vam a entrada do templo funerário 
do Rei Amenophis III. Visita dos Tem-
plos de Karnak e Luxor que consti-
tuem o conjunto monumental mais 
importante do Egito. Após a visita, 
regresso ao barco. Almoço e tarde 
livre. Jantar e noite a bordo.

Dia 5º Esna/Edfu/Kom 
Ombo/Asuán 
• Quarta-feira • Pensão completa (a bordo) 
Chegada a Edfu. Visita em Calesa 
(charrete) do Templo de Horus o 
deus com a cabeça de Falcão e o mel-
hor conservado do Egito, além de ser 
o segundo maior do país. Volta ao 
barco, navegação. À tarde, visita do 
templo Kom Ombo dedicado aos 
deuses Haroeris, que tinham cabeça 
de gavião e Sobek, com cabeça de 
crocodilo, consta de dupla entrada, 
duas salas e dois altares. Em Kom 
Ombo, também poderemos contem-
plar o Nilômetro, utilizado pelos 
antigos egípcios para medir o nível 
das aguas do Rio. Retorno ao barco. 
Na hora prevista se realiza a travessia 
para Asuán. Jantar e noite a bordo. 
Dia 6º Asuán 
• Quinta-feira • Pensão completa (a bordo)      
A cidade de Aswan está localizada a 
novecentos quilômetros do Cairo, 
localizada no Trópico de Câncer. Visi-
ta da Grande Barragem de Aswan, 
um enorme projeto de engenharia 
que retém as águas do rio Nilo, crian-
do o Lago Nasser. Visita da Pedreira 
de Granito Vermelho, onde se 
encontra o famoso Obelisco inaca-
bado de quarenta e um metros de 
altura; onde você poderá ver o pro-
cedimento engenhoso utilizado pelos 
antigos egípcios para a extração de 
blocos de granito. Almoço. À tarde, 
se realiza um passeio ao longo do 
rio nas típicas embarcações de pes-
cadores, chamadas "falucas". 
Regresso ao barco. Jantar e noite a 
bordo.

Día 7º Asuán/Mar Vermelho 
(Hurghada Ou Sharm El Sheik) 
• Sexta-feira • Café da manhã a bordo + Jantar      
Visita opcional a Abu Simbel, situada 
a duzentos e oitenta quilômetros de 
Asuán e visita dos templos de Abu 
Simbel esculpidos no penhasco oci-
dental do deserto por Ramsés II, no 
século XII antes de Cristo, com está-
tuas de 20 metros de altura, dedica-
das ao deus Amon Ra e ao Templo de 
Nefertari, dedicado à deusa Hathor. 
Após a visita, regresso a Asuán para 
pegar o voo (não incluído) com desti-
no a praia escolhida (Hurghada ou 
Sharm El Sheik).  Chegada e traslado 
ao hotel. Alojamento.  

Dias 8º E 9º Mar Vermelho  
(Hurghada ou Sharm El Sheik) 
• Sábado e Domingo • Café da manhã + Jantar 
Dias livres a sua disposição para dis-
frutar das praias do Mar Vermelho ou 
das instalações do hotel. Possibilida-
de de realizar visitas opcionais. Aloja-
mento no hotel. 

Dia 10º Mar Rojo  
(Hurghada ou Sharm El Sheik) / 
Cairo  
• Segunda-feira • Café da manhã. 
Na hora indicada, traslado ao aero-
porto para pegar o voo (não incluído) 
com destino ao Cairo. Chegada e 
traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
Alojamento. 

Dia 11º Cairo  
• Terça-feira • Café da manhã. 
Na hora prevista traslado ao aeropor-
to do Cairo. Fim dos serviços.

Versão Saída SÁBADO - Programa 11 dias 
(2n Cairo + 4n Cruzeiro + 3n Sharm El Sheikh ou Hurghada + 1n Cairo)

SAÍDAS GARANTIDAS

HOTÉIS 
5*/5*L/ 
5*GL

Incluindo CRUZEIRO em 
PENSÃO COMPLETA 

e 10 VISITAS

11 dias 
(4n barco + 6n hotéis) 

desde 960 USD

HOTÉIS/MOTONAVES PREVISTOS (ou similares) 
Cat. Hotel no Cairo Barco Nilo 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Alojamento em Sharm El Sheik: 
- Hotel Savanna 4* (Cat. “A”) 
- Hotel Renaissance 5*L / Sheraton 5*L  (Cat. “B”, “C”, “D” y “E”) 
Alojamento em Hurgada: 
- Hotel Grand Plaza 4* (Cat. “A”) 
- Hotel Desert Rose 4* (Cat. “B”, “C”, “D” y “E”)

“A” Pyramids Park 4*

Crown Jewel 5* / 
Princess Sarah 5*

“B”
Ramses Hilton 5* / 
Meridien Pyramids 5*

“C” Grand Nile Tower 5* / Conrad 5*

“D”
 
Marriott 5* / Sheraton 5*

“E”
Four Seasons First Residence 5* / 
Four Seasons Nile Plaza 5* 

DATAS DE SAÍDA (De 1 Dezembro 2019 a 30 Abril 2021) 
- DIÁRIAS (consultar itinerários detalhados))

CAIRO
Penínsola 
do Sinai

Kom Ombo

Esna
Edfu

Grande Represa de Aswan

Arabia 
Saudi

Jordânia

Mar  
Vermelho

l

Luxorl
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Abu Simbel
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Hurgada

l

l
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Rio Nilo

l

l

Tebasl

Denderal

Menfisl

l

Philael

EGIPTO

Egito Fluvial 
 Mar Vermelho 

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- O preço das entradas aos monumentos pode sofrer mudanças. 
- Gorjetas do cruzeiro não incluídas (50 USD por pessoa). 
- A ordem dos serviços poderá ser trocada respeitando-se o con-

teúdo do programa. 
- Consultar possível suplementos para jantares de gala os dias  

24 e 31 de Dezembro. 
- Possibilidade de adicionar noites extras. Rogamos consultar.

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

Santa Catarina
l
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SHARM EL SHEIK

1/15.12.18 + 5.1/30.3 y 16.12.18/4.1.19 y
1.5/23.6.19 24.6/24.9.19 25.9/25.10.19

1.11/14.12.19 + 15.12/19/4.1.20 y 
5/30.4.19 31.3/30.4.19 5.1/19.3 y 20/30.4.20 20.3/19.4.20 

 Categoría
hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv.

“A” 1.025    575 1.275    725    960    575 1.015    610 1.125    670 1.100    665 1.490    899 
“B” 1.165    665 1.535    885 1.125    670 1.179    710 1.289    770 1.270    765 1.685 1.015 
“C” 1.265    715 1.635    945 1.179    710 1.250    750 1.359    810 1.340    805 1.740 1.045 
“D” 1.500    860 1.965 1.140 1.240    740 1.295    780 1.380    825 1.395    835 1.835 1.160 
“E” 1.810 1.310 2.095 1.530 1.710 1.365 1.765 1.415 1.895 1.515 1.960 1.570 2.300 1.840

1/14.12.19 + 5.1/19.3.20 15.12.19/4.1.20 e
1.5/23.6.20 24.6/24.9.20 25.9/25.10.20

1.11/14.12.20 + 15.12.20/4.1.21 e 
e 20/30.4.20 20.3/19.4.20 5.1/12.3.21 e 11/30.4.21 13.3/10.4.21 

 Categoria
quarto duplo supl. indiv. quarto duplo supl. indiv. quarto duplo supl. indiv. quarto duplo supl. indiv. quarto duplo supl. indiv. quarto duplo supl. indiv. quarto duplo supl. indiv.

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

EGIPTO COM MAR VERMELHO - SHARM EL SHEIK ou HURGHADA

Suplementos 
- Voo doméstico Cairo/Luxor + Aswan/Cairo/Hurgada ou Sharm El Sheik/Cairo (neto, taxas incluídas) desde ............................................................................................................................................. 645 

- Voo Madri/Cairo/Luxor e Aswan/Cairo/Sharm El Sheikh ou Hurghada/Cairo/Madri (aproximado) ........................................................................................................................................... Consultar 

Outros suplementos 
Visto de Egito (pago na entrada do país, segundo nacionalidade) ........................................................................................................................................................................................................... 35 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ......................................................................................................................................................................................... 33 
Consultar preços a partir de 1 de Maio de 2021

VOOS DIRETOS  

de MADRID a LUXOR 

e retorno desde  

CAIRO (SÁBADOS)

2020

Precio 
Base 
desde 1.330 

€

Consulte programa nas págs. 60 a 63 

da parte de Cruzeiros

MERGULHO NO MAR VERMELHO

Visita Diurna de Santa Catarina 
de 2 a 5 pessoas … 160 USD • de 6 a 15 pessoas … 125 USD 

Saída pela manhã cedo (06h30) até  Santa Catarina (3h aproximadamente), para visi-
tar seu Monastério (abre de 09 a 12h). A continuação saída até Dahab para o almo-
ço. Regresso a Sharm el Sheikh (chegada por volta das 15h).

O Monastério de Santa Catarina está 
situado no sul do Sinai, aos pés da 
montanha Santa Catalina, que é a 
montanha mais alta do Sinai. No 
início foi um monastério construído 
pela ordem da imperatriz Helena; 
mãe de Constantino e mais tarde no 
ano 545; época de Justiniano, foi cha-
mado o monastério de Santa Catarina 

por encontrar-se no lugar as relíquias de Santa Catarina. O monastério 
tem uma igreja histórica; igreja da transfiguração, a sarça ardente, o poço 
de Moisés e uma biblioteca muito importante que conserva manuscritos 
muito antigos. Esta biblioteca está considerada a segunda mais importan-
te após a biblioteca do Vaticano.

Visita Noturna de Santa Catarina  
de 2 a 5 pessoas … 185 USD • de 6 a 15 pessoas … 150 USD 

Saída pela noite (21h) até Santa Catarina (3h aproximadamente). À 01h00 subida até 
o  monte Sinaí para ver o amanhecer. Descida e visita do monastério às 09h00. Às 
11h00 saída até Dahab para o almoço e regresso a Sharm El Sheikh (aprox. às 15h)

Preços por pessoa em USD a pagar em destino

pp
NOVEDAD Penínsola do SINAI 

(desde Sharm El Sheik)
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