
1º Dia – 16 Nov – QUA – Caxias do Sul / Porto 
Alegre / São Paulo / Paris: 
Apresentação no aeroporto de Porto Alegre para 
embarque para São Paulo e conexão imediata para Paris. 
Jantar e café da manhã a bordo. 
2º Dia – 17 Nov – QUI – Paris / Cairo: 
Café da manhã a bordo. Chegada a Paris e conexão 
imediata em voo com destino ao Cairo. Chegada, 
recepção e traslado para o hotel. Alojamento. 
3º DIA – 18 NOV – SEX – Cairo / Aswan:  
Café da manhã no hotel e traslado para o aeroporto e 
embarque para Aswan. Chegada e início de nossa visita 
de Aswan, com o templo de Philea. Embarque no navio 
do nosso Cruzeiro no Rio Nilo. Almoço a bordo. À tarde, 
passeio de "faluca" (típicos barcos à vela) no Rio Nilo. 
Jantar e noite a bordo. 
4º DIA – 19 NOV – SAB – Aswan / Kom Ombo / Edfu: 
Pensão completa a bordo. Navegação rumo a Kom 
Ombo, desembarque e visita ao Templo de Kom Ombo, 
com seus dois santuários dedicados às divindades 
Horus e Sobek. Regresso a bordo e navegação para 
Edfu. Noite a bordo. 
5º DIA – 20 NOV – DOM – Edfu / Luxor: 
Pensão completa a bordo. Após o café da manhã, visita 
ao Templo de Edfu, datado do período Ptolemaico, e 
construído em homenagem ao Deus Hor-Behoudit, com 
baixos relevos que cobrem as suas paredes e que 

ilustram a vida dos faraós. Regresso ao barco e 
navegação rumo a Luxor.. Almoço a bordo. À tarde, 
visita ao suntuoso Templo de Karnak, dedicado a Amon 
Rá (Deus Sol), destacando-se a famosa Sala Hipostila, 
com 134 colunas em pedra rosa e terminando o passeio 
com a visita ao Templo de Luxor, situado junto à margem 
do rio Nilo.  
6º DIA –21 NOV – SEG - Luxor / Cairo: 
Café da manhã a bordo. Pela manhã, desocupação das 
cabines e visita à margem oeste do Rio Nilo, incluindo o 
Vale dos Reis, almoço, e a seguir, traslado para o 
aeroporto de Luxor para embarque no voo para o Cairo. 
Chegada, recepção e traslado para o hotel. Check in e 
jantar num restaurante fora do hotel. 
7º DIA – 22 NOV – TER – Cairo:  
Café da manhã no hotel e saída para Gizé, para 
visitarmos as impressionantes e milenares pirâmides de 
Keops, Kefren e Mikerinos (a entrada no interior de uma 
das pirâmides não está incluída). A seguir veremos a 
Esfinge e o reviver de 40 séculos de história. Almoço. A 
seguir visita ao Museu do Cairo. Retorno para o hotel. 
Jantar em um restaurante fora do hotel. 
8º DIA –23Nov – QUA – Cairo:  
Café da manhã. Saída para visita às Igrejas do Cairo 
Antigo (São Sérgio e Santa Bárbara). Almoço. 
Visitaremos a Citadela de Saladino. Retorno ao hotel e 
Jantar em um restaurante fora do hotel. 
9º Dia–24 Nov – QUI – Cairo / Paris: 
Café da manhã no hotel. Manhã livre para atividades 
independentes. Em horário a ser determinado, traslado 
do hotel para o aeroporto do Cairo para embarque com 
destino a Paris. 
10º Dia – 25 Nov – SEX – Paris / São Paulo / Porto 
Alegre / Caxias do Sul:  
Chegada a Paris e conexão imediata para São Paulo. 
Chegada e, logo após os trâmites da alfândega 
brasileira, conexão em voo  para Porto Alegre. Chegada, 
recepção e traslado em ônibus de turismo para Caxias 
do Sul e…   

Até a próxima viagem… 

EGITO  
MAGNÍFICO

SAÍDA: 
16/11/22 
10 dias



NOSSO PROGRAMA INCLUI: 
- Passagens aéreas conforme mencionado no roteiro,  

com taxas incluídas; 
- Hotéis categoria 4* em aptos. duplos ou triplos com meia 

pensão; 
- Pensão completa no passeio de barco pelo Rio Nilo; 
- Ingressos nas atrações mencionadas no programa; 
- Acompanhamento de Guia Magnificat em todo o 

período, acima de dez passageiros; 
- Kit de viagem. 

NÃO INCLUI: 
- Extras de caráter pessoal; 
- Seguro saúde com cobertura médica, odontológica,  

farmacêutica e covid em todo o período da viagem; 
- Todo tipo de gorjetas: guia, motorista, maleteiros, 

aeroporto, fronteira, hotéis, etc.; 
- Tudo que não estiver mencionado como incluído. 

 

Parte Aérea e Terrestre:  
(consulte formas de pagamento)

POR PESSOA  
em apto. Duplo / Triplo

R$ 19.780,00

1º pagamento Junho 2022 5 × de R$ 3960

1º pagamento Julho 2022 4 × de R$ 4.945

1º pagamento Agosto 2022 3 × de R$ 6.595

POR PESSOA  
em apto. Individual R$ 21.770,00

Cruzeiro no Rio Nilo Edfu

Av. Itália, 277 / 509  –  95.010-040  –  Caxias do Sul  –  RS  –  Brasil 
54 3028-7012 |  54 98111-0706  –  www.magnificat.tur.br

Para este roteiro, é necessário Carteira Internacional da Vacina da Febre Amarela. 
O passaporte deverá ter validade mínima até Maio de 2023.

Passeio de faluca no Nilo Karnak

Tutankamon

NOTAS IMPORTANTES: 
- A inscrição para tomar parte na programação descrita neste folheto implica na total aceitação de todas as condições aqui estabelecidas. 
- MAGNIFICAT TURISMO LTDA, na qualidade de operadora, declara que o presente programa de viagem será realizado em atendimento: 
• Às “Condições Específicas” ou “Descrição do Programa” ora estabelecido neste impresso e as “Condições gerais e Contrato de Serviços”, regulamentando os direitos e 

deveres recíprocos das partes, suas responsabilidades e os casos de alterações ou cancelamentos do programa. 
• Os preços destes programas foram calculados em dólar americano, tomando-se por base os custos de operação do programa no dia 07/02/2022. Eventuais variações destes custos 

operacionais ou cambiais poderão determinar alteração do preço final do programa. Havendo tais variações, as diferenças de valores, quando excederem o valor original do 
programa, serão suportadas pelo cliente.  

• Para as viagens durante ou pós-pandemia COVID-19, oportunamente, informaremos sobre novos documentos, parâmetros ou protocolos, para viajantes em grupo, aéreos, 
rodoviários ou marítimos, e sobre regras em estabelecimentos, como hotéis, restaurantes, museus, igrejas, etc., como sempre, focando-nos, muito mais, na sua segurança e 
conforto a fim de garantir a melhor experiência.                                                                                                                                                                Caxias do Sul, 07 de fevereiro de 2022.

http://www.magnificat.tur.br

	Egito
	Magnífico

