12 dias /11 noites
CAIRO, CRUZEIRO & MAR VERMILHO

CHEGADA NO EGITO:
SEGUNDA, TERÇA , QUARTA & QUINTA

Somente terrestre
*Consulte-nos a parte aérea
O QUE ESTÁ INCLUSO
• 05 noites em hotel no Cairo com café da manhã
• 03 noites Cruzeiro Nilo pensão completa (começa com Almoço e termina com café)
• 03 noites em resort no Hurghada com Meia pensão
• Voo doméstico CAI/ASW
• Todas as visitas (consulte roteiro) em um carro com ar condicionado e guia falando português em Cairo,
Alexandria, e portunhol em Luxor e Aswan.
•
•

Para guia exclusivo em sua língua deverá solicitar tour exclusivo.
Nas visitas, os ingressos para a entrada em qualquer das pirâmides, a sala das múmias no museu do
Cairo ou o túmulo de Tutancâmon devem ser adquiridas a parte pelo cliente, diretamente, nos locais de
venda.

O QUE NÃO ESTÁ INCLUSO
• Seguros de saúde e bagagem
• O visto egípcio
• Taxas de fronteiras ou aeroporto
• Taxas de embarque
• Entradas para as atrações não mencionadas no roteiro
• Gorjetas obrigatórias (maleiros, banheiros públicos, estacionamentos privados) U$ 60 (pagas no
destino);
• Nada não citado como incluso.
• Voos internacionais
• Bebidas e outras despesas de caráter pessoal
• Qualquer serviço não mencionado em “Serviços Inclusos”
• O Preço informado para saída de baixa estação
•

Jantar de gala, no natal ou no ano novo que em alguns hotéis é obrigatório

**Tarifa por pessoa em apto. duplo US$ 1,664 parcelado em até 10xs sem juros no
cartão de crédito.
*Para pagamento em boleto bancário, a quitação deverá ocorrer até 15 dias do embarque.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILAR
CIDADE
CAIRO
CRUZEIRO

Hurghada

PRATA
LE MERIDIEN PYRAMIDS
RAMSES HILTON HOTEL
RADAMIS CRUISE
SARAH CRUISE
SEMIRAMIS CRUISE
YASMIN PALACE

Observações
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Precisa de Passaporte com validade não inferior a 6 meses da data de retorno dessa viagem;
As passagens aéreas, quando incluídas no roteiro, são emitidas com restrições, podendo não ser reembolsadas.
Os voos do Cairo para ASUAN e Luxor saem muito cedo pela manhã. Por essa razão nesse dia o café da manhã
será compacto (lanche box).
A hospedagem nos hotéis obedece em geral ao critério internacional de horário.
Passagens aéreas, quando incluídas no roteiro, são emitidas em tarifas promocionais sujeitas a restrições.
Consulte sempre a franquia de bagagem permitida.
Preços sujeitos à alteração sem prévio aviso e disponibilidade de lugares.
Tarifas sujeitas à alteração devido a congressos e eventos.
O café da manhã incluso nos roteiros obedece a horários estabelecidos pelos hotéis. Caso precise deixar o hotel
antes do início desse serviço, o mesmo não será realizado e não haverá reembolso.
Por razões operacionais, a ordem dos passeios poderá ser alterada sem prévio aviso.
Os hotéis previstos estão sujeitos a possíveis variações para hotéis similares a qualquer momento, sem prévio
aviso.
Este roteiro é feito em geral em grupo, formado por passageiros de várias nacionalidades. No caso
de não haver outros passageiros na data solicitada, a excursão sairá da mesma maneira, de forma
individual, ou em pequenos grupos, podendo estes serem compostos por pessoas diferentes a
cada dia.
Custo com ligações ou transfer a aeroportos decorrentes de Atrasos ou Extravio de Bagagem (Extravio de bagagem
é de suma responsabilidade da Cia Aérea e os custos extras decorrentes do extravio será cobrado a parte e emitido
um recibo para que o passageiro possa se ressarcir com a Seguradora)
Check Early ou Check Later (Check In inicia 15:00 do dia da Chegada e Check out termina as 12:00 do último dia )
Voos que chegam antes do horário será cobrado taxa extra caso passageiro queira entrar ou sair do quarto antes do
horário determinado.
*Os valores são baseados a mínima de 2 pessoas.
Os preços estão sujeitos a alteração de acordo com o preço dos bilhetes dos sites visitados ou qualquer aumento no
preço da gasolina
Temporada Alta Natal & Ano novo (20/12 – 10 /01), Semana Santa (01 – 20 /04/2021)
Agente de viagens e parceiros, consulte-nos condições especiais.

