
Saída 07 de Março



07 Mar - Qui - Porto Alegre - São Paulo 

09 Mar - Sab - Istambul - Cairo 
Chegada a Istambul e conexão com destino ao 

Cairo.

11 Mar - Seg - Cairo - Luxor

Café da manhã e saída para a visita ao Museu 
das Antiguidades Egípcias. Durante a visita, 
poderão admirar o fabuloso tesouro de 
Tutankamon descoberto por Howard Cárter e 
Lord Carnavon em 1822, entre outras 250.000 
peçcas que retratam a história do Egito Antigo. 
Após a visita, almoço em restaurante local. De 
tarde, visita do planalto de Gizé: Piràmides de 
Quéfren e Miquerinos, nomeadas como as 
Grandes Pirâmides do Egito, e que ainda hoje 
constituem um mistério pelo seu alinhamento e 
construção. A par destes monumentos 
magníficos, coexistem outros templos e 
pirâmides, entre as quais, a famosa Esfinge do 
Rei Quéfren, com corpo de Leão No fina, 
regresso ao hotel e alojamento.

12 Mar - Ter - Luxor

Café da manhã e em hora a indicar, transporte 
para o Aeroporto Internacional do Cairo e voo 
com destino a Luxor. Após a chegada, visita ao 
Templo Karnak, dedicado a Amon Ra. O templo 
de Amon e o recinto sagrado de Karnak estão 
ligados por uma avenida de esfinges com corpo 
de Leão e a cabeça de Amon. Após, traslado ao 
barco e almoço. Resto do dia livre e de noite 
passeio em charretes em Luxor, jantar e pernoite.

10 Mar - Dom - Cairo 

Apresentação no Aeroporto Salgado Filho para 
embarque com destino a São Paulo. 

13 Mar - Qua - Edfu - Kom Ombo - Aswan

Café no barco e após, saída para visitar Tebas, 
(Vale dos Reis – Rainhas – Templo de Hatshepsut 
e o Templo de Ramses III, conhecido pelo nome 
de Templo de Habu e os colossos de Memnon. 
Retorno ao barco, almoço e navegação destino a 
Edfu. Passagem pelas comportas de Esna e 
continuação do cruzeiro para Edfu, situado entre 
Luxor e Aswan. Na chegada, jantar e noite a 
bordo.

Após o café da manhã, saída en charrete para 
visita ao Templo do deus Horus - Deus Falcão, 
considerado um dos mais prestigiosos templos 
faraônicos e em melhor estado de conservação. 
Após, regresso ao barco, navegação em direção 
a Kom Ombo. Tempo livre a bordo. Depois do 
almoço, pela tarde, após a chegada, visita ao 
templo dedicado a duas divindades: Sobek o 
Deus Crocodilo e a Haroéris. No final da visita, 
regresso ao barco. Jantar e noite a bordo, com 
festa egípcia (Fantasia). Chegada a Aswan e 
noite a bordo.

16 Mar - Sab - Abu Simbel - Amada - 
Wadi El Seboua

Café e saída com destino a Abu Simbel. 
Chegada e visita dos dois famosos templos. Após 
embarque no cruzeiro pelo Lago Nasser, Almoço 
e tempo livre. De noite, show de Som e Luzes en 
Abu Simbel. Jantar e noite a bordo.

17 Mar - Dom - Wadi El Seboua - Dakka 
- Maharakka - Kalabsha

Café da manhã servido enquanto navegamos 
para Kasr Ibrim. Chegada e visita panorâmica 
desde o terraço do navio. O almoço é servido 
enquanto navegamos em direção a Amada. 
Chegada e visita dos templos de Amada e Derr, 
bem como o túmulo de Penout. Aprecie uma tarde 
relaxante em Wadi El Seboua. Jantar a bordo.

18 Mar - Seg - Kalabsha - Aswan - Cairo

19 Mar - Ter - Cairo - Alexandria - Cairo

20 Mar - Qua - Cairo - Menfis - Sakkara - 
Cidadela - Cairo

Café da manhã e saída com o nosso guia 
egiptólogo para visita à segunda capital do Egito, 
a cidade de Alexandria que foi fundada pelo 
famoso Alexandre Magno. Chegada e visita das 
catacumbas, localizadas no bairro do Kom El 
Shokafa. Também visitaremos a coluna de 
Popayo, dentro das ruínas do antigo templo e 
logo a seguir visita da famosa nova biblioteca de 
Alexandria. Almoço em restaurante local e após 
passeio pelos jardins do Palácio Real do 
Montazah, com vista da Fortaleza de Kayetbay, 
onde foi fundado o famoso farol de Alexandria. 
Retorno ao Cairo, e alojamento.

Após o café, visita ao templo Kalabsha, Beit El 
Wali eo Kertassi Kiosk. Em horário oportuno 
traslado ao aeroporto de Aswan para embarque 
destino ao Cairo. Chegada e traslado ao hotel.

Café da manhã e saída para a visita de Mênfis, 
fundada segundo a lenda pelo Rei Menés. 
Considerada como a mais antiga capital do 
Império Antigo, tendo existido desde os primeiros 
tempos da história do Egito. Foi a residência real 
de Djoser, o mais célebre faraó da 3ª dinastia. 
Visita à Necrópole de Sakara, situada na margem 
esquerda do rio Nilo, onde se encontra o 
complexo funerário do Rei Djoser (2650 a.C.). É 
no centro deste complexo que se ergue a famosa 
Pirâmide de Degraus com 60 metros de altura, 
concebida pelo genial arquitecto Imhotep; as 
pirâmides das dinastias V e VI; textos funerários; 
mastabas. Após a visita, almoço em restaurante 
local. Logo a seguir visita da cidadela com a 
magnífica mesquita de alabatro fundada pelo rei 
Mohamed Ali. Retorno ao hotel e pernoite no 
Cairo.

14 Mar - Qui - Aswan
Após o café da manhã a bordo, sairemos para a 

visita ao Templo de Philae, dedicado à Deusa Ísis. 
Construído na época ptolomaica, o complexo foi 
desmontado e erguido novamente na Ilha de 
Agilkia, que por intervenção da UNESCO foi salvo 
das águas da barragem de Aswan. Passagem 
pela barragem de Aswan, maravilhosa obra da 
engenharia que se estende por mais de 3 km. Foi 
construída nos anos 60 e fornece irrigação e 
eletricidade a todo o Egito. No final, regresso a 
bordo e almoço, De tarde passeio a uma aldeia 
núbia e passeio de camelos na margem ocidental 
do rio Nilo. Retorno ao barco, jantar e noite a 
bordo.

15 Mar - Sex - Aswan - Abu Simbel

Café e após  visita a Wadi El Seboua: templos 
de Dakka e Meharakka. Logo após voltaremos ao 
barco e almoço a bordo. Navegação para Aswan, 
enquanto o jantar é servido e noite a bordo.

?Cairo: 05 noites de Hotel 5 estrelas com café da 
manhã,

?04 noites de Cruzeiro pelo Rio Nilo de Luxor até 
Aswan, com pensão completa ,

?3 noites de Cruzeiro pelo Lago Nasser de Abu 
Simbel a Aswan, com pensão completa,

?2 Voos internos de Cairo a Luxor e de Aswan a 
Cairo,

?Gorjetas nos barcos,
?Gorjetas a Guias, motoristas e maleteiros,
?Maleteiros sempre inclusos,
?Seguro de Viagem Travel Ace até 80 anos 
(consulte suplemento para idade acima de 80 
anos),

?Bolsa de Viagem Portosul,
?Visto de entrada no Egito,
?Acompanhante Portosul desde Istambul (min.15 
passageiros),

?Todos os passeios conforme o itinerário.
?Não inclui: Extras como telefonemas, lavanderia, 
frigobar e tudo o que não estiver devidamente 
especificado como Serviços Incluídos.

?Passaporte válido até Outubro de 2019.
?Carteira Internacional da Vacina da Febre 
Amarela

21 Mar - Qui - Cairo - Istambul - São 
Paulo - Porto Alegre

Café da manhã e em horário a determinar 
traslado ao aeroporto para embarque com 
destino a Istambul e conexão para o Brasil. 

                         Fim dos serviços.
A Portosul Turismo agradece a preferência.

Parte Aérea a partir de
US$ 1.259,00 + Taxas

Classe econômica
Confort e Executiva a consultar

 

05x s/juros nos cartões Amex, Visa, Dinners, 
Mastercard

 

*A companhia se reserva o direito de alterar a frequência e 
horário dos voos.*

** Somente a emissão garante a tarifa e a forma de 
pagamento.**

   Parte Terrestre
US$ 3.250,00

  p/pessoa em apto DBL
(Base 15 passageiros)

Suplemento individual - US$ 950,00
Sinal de US$ 650,00 por pessoa, pagamento até 30/09/18 
e saldo em 04X de US$ 650,00 cada uma. Pagamento final 

até 25/02/2019. 
Os valores serão convertidos para reais 

ao câmbio do dia do pagamento.
 Os hotéis mencionados poderão ser substituídos por outros da mesma 

categoria em caso de circunstâncias alheias a nossa vontade.
 

Consulte política de cancelamento da agência.

Chegada e aguardar conexão com a Turkish 
destino Istambul.

08 Mar - Sex - São Paulo -Istambul


