ESTILO DE VIAGEM |

IMPERDÍVEL

EGITO & JORDÂNIA

•

Visitar o Vale dos Reis e Rainhas, uma vasta
cidade dos Mortos, onde magníficos túmulos
eram esculpidos nas rochas do deserto;

•

Explorar o deserto de Wadi Rum em um
veículo 4x4.

CAIRO
AMÃ
MAR MORTO

GUIMARÃES
PETRA

LUXOR
EDFU

MARVÃO

AQABA

13 NOITES

VISEU

WADI RUM

ÉVORA

ASWAN

Hotéis previstos (ou similares):
CIDADE

CÓD: A G E G 0 9

CAIRO | CRUZEIRO NO NILO | AMÃ | PETRA | WADI RUM | AQABA | MAR MORTO

DIA 1 - CAIRO
Chegada no aeroporto do Cairo e traslado ao hotel.
Resto do dia livre.
DIA 2 - CAIRO | ASWAN
Café da manhã no hotel. Transfer ao aeroporto
para tomar voo com destino a Aswan. Chegada e
transferência para porto para embarcar no cruzeiro.
Depois do almoço a bordo, partida para visitar a
Barragem Alta de Aswan. Depois, visite o Templo
de Philae, na ilha de Agilka. Resto do dia a bordo
do cruzeiro.
DIA 3 - KOM OMBO | EDFU
Após o café da manhã a bordo, partida para visitar
o Templo de Kom Ombo. Na parte da tarde, visita
do templo de Edfu. Resto do dia a bordo do cruzeiro.
DIA 4 - LUXOR
Café da manhã a bordo. Esta tarde o guia egiptólogo
guiará você em uma visita ao lado leste de Luxor, onde
encontra-se o incrível Templo de Luxor, dedicado ao
deus Amon. Resto do dia livre a bordo do cruzeiro.
DIA 5 - LUXOR | CAIRO
Partida para visitar a costa ocidental do Nilo, onde
está localizado o templo de Karnak. Continuação com
visita do Vale do Reis e rainhas, uma vasta cidade dos
mortos. A última parada é no Templo de Hatshepsut.
Depois Transfer para o aeroporto para voo para o
Cairo. Chegada, transferência e resto do dia livre.
DIA 6 - CAIRO
Café da manhã no hotel e saída cedo paraexcursão de
dia inteiro às Pirâmides de Gizé,a Esfinge e o Museu
Egípcio. Regresso ao hotel para a noite.
DIA 7 - CAIRO | AMÃ
Café da manhã no hotel e check-out. Traslado ao
Aeroporto do Cairo para embarcar no voo com destino
à Amã. Chegada e traslado ao hotel.
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DIA 8 - AMÃ
Após o café da manhã, seguiremos para Jerash,
a Cidade Romana mais preservada da época da
Decápoles. Em seguida, retorno para Amã para um
City Tour pela capital com destaques para a Cidadela
e o Teatro Romano. Após as visitas, retorno ao Hotel
em Amã para pernoite.

DIA 14 - MAR MORTO | AMÃ
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto
de Amã.

CAIRO

Oasis Pyramids

Ramses Hilton

Cairo Sheraton

CRUZEIRO NO NILO

Radamis Cruise

Blue Shadow

Nile Goddess Cruise

AMÃ

Toledo

Days Inn

Regency Bristol

PETRA

Petra Edom

Petra GuestHouse

Petra Movepick

AQABA

Raed Suite

Double Tree by Hilton

Tala Bay

MAR MORTO

Ramada

Ramada

Holidayn Inn

A PARTIR DE

USD 1.624

USD 1.935

USD 2.400

DIA 9 - AMÃ
Dia livre em Amã. Excursões e opcionais disponíveis.
DIA 10 - AMÃ | PETRA
Após o café da manhã, traslado ao Monte Nebo para
vista panorâmica do vale do Jordão e as colinas de
Jerusalém. Continuação à Madaba para visitar o mais
antigo mapa em mosaico do mundo, conhecido como
a Terra Santa que está localizado dentro da Igreja
Bizantina de São Jorge. Após esta visita, saímos em
direção a Petra para acomodação.
DIA 11 -PETRA | WADI RUM
Após o café da manhã, check Out. Seguiremos
para visita em Petra (meio dia). O maior tesouro da
Jordânia, uma das Sete Maravilhas do Mundo. Em
seguida iremos para o Deserto de Wadi Rum, que
fica no sul da Jordânia. Lá faremos um tour Beduíno
de 2 horas numa Pickup 4x4. Após o passeio, check
in no Acampamento, jantar e pernoite.

SAÍDAS: Domingos
CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa em USD com base em 2 passageiros em quarto compartilhado;
• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;
• Acomodação e serviços sujeitos à disponibilidade.

DIA 12 - WADI RUM | AQABA
Após o café da manhã, check out e translado para
Aqaba. Tarde livre na cidade. O cliente poderá
relaxar nas piscinas do hotel ou nas praias da cidade.
Visitar o mercado, as antigas ruínas de Aqaba ou
praticar mergulho, snorkeling entre outros. Pernoite
em Aqaba.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Acomodação com café da manhã nos hotéis previstos ou similares;
• Traslado em serviço privado de chegada e partida;
• Refeições: café da manhã em todos os hotéis; pensão completa durante cruzeiro no Nilo
• Passeios em serviço privado com guia em espanhol no Cairo
• Passeios em serviço compartilhado com guias em espanhol durante o cruzeiro no Nilo
• Passeios em serviço compartilhado com guias em espanhol na Jordânia

DIA 13 - AQABA | MAR MORTO
Café da Manhã e check Out. Seguiremos para o
Mar Morto, o ponto mais baixo da Terra. Check In
no hotel r tarde livre para aproveitar o Spa do Hotel
ou boiar nas águas salgadas e terapêuticas do Mar
Morto. Pernoite.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Aéreos;
• Refeições não mencionadas; Bebidas Visto; Gorjetas; Seguro;
• Atividades opcionais;
• Visto do Egito.

Para mais informações: contato@agbrands.com.br

