ESTILO DE VIAGEM |

IMPERDÍVEL
ISTAMBUL

•

Cruzar o Canal Bósforo em Istambul;

•

Apreciar as grandes pirâmides de Gizé, a
Esfinge e o Museu Egípcio no Cairo.

CAIRO

GUIMARÃES
VISEU

TURQUIA & EGITO
ESSENCIAL

LUXOR
EDFU

MARVÃO
ÉVORA

ASWAN

9 NOITES
Hotéis previstos (ou similares):
CIDADE

DIA 1 - ISTAMBUL
Chegada ao aeroporto de Istambul e traslado ao
hotel. Restante do dia livre.
DIA 2 - ISTAMBUL
Café da manhã no hotel e saída para visitar as
principais atrações da cidade em um tour de dia
completo. Começamos com a Mesquita Azul
e a Basílica de Santa Sofia, duas construções
majestosas de séculos atrás. Em seguida,
passaremos pelo Hipódromo, um importante
centro da vida social da antiga Constantinopla.
Depois visita ao Palácio de Topkapi, a residência
dos antigos Sultões. Finalizamos o dia com uma
visita ao Grand Bazar, um dos mais antigos bazares
do mundo.

DIA 3 - ISTAMBUL
Após o café da manhã no hotel, saída para um
tour de dia inteiro pela cidade. Começamos com
o Mercado das Especiarias, um paraíso para os
amantes de temperos e iguarias. Pela tarde um
cruzeiro romântico no Bósforo e, em seguida,
visitaremos a Colina de Camlica e o Palácio de
Beylerbeyi. Retorno ao hotel e restante do dia de
livre.
DIA 4 - ISTAMBUL | CAIRO
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto
para o seu voo com direção a Cairo. Chegada e
traslado ao hotel para check-in. Restante do dia
livre.

|

The President

10 Karakoy

Barcelo Istanbul

CAIRO

Oasis Pyramids

Ramses Hilton

Sheraton Cairo

CRUZEIRO NO NILO

Tyua Cruise

Blue Shadow

Nile Goddess Cruise

A PARTIR DE

USD 1.134

USD 1.405

USD 1.600

ISTAMBUL | CAIRO | CRUZEIRO NO NILO
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DIA 5 -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 6 - 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 7 - 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 8 - 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 9 - CAIRO
Café da manhã no hotel e saída cedo para
excursão de dia inteiro às Pirâmides de Gizé, a
Esfinge e o Museu Egípcio. Regresso ao hotel.

Para mais informações: contato@agbrands.com.br

DIA 10 - CAIRO
Café da manhã no hotel e check-out. Traslado ao
Aeroporto do Cairo.

SAÍDAS: Diárias
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.
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 serviços privados com guias locais em português ou espanhol na
Turquia
• Passeios em serviços compartilhado com guias locais espanhol durante o cruzeiro
no Nilo
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Voos internacionais e domésticos;
• Refeições não mencionadas; Bebidas Visto; gorjetas; Seguro;
• Atividades opcionais.

