Egito e Jordânia

14 dias

Parte Terrestre
Cairo, Luxor, Edfu, Kom Ombo, Aswan, Abu Simbel, Amã, Petra e Mar Morto

Day-by-Day
1º Dia - Cairo

3º Dia - Luxor Edfu

Chegada ao Cairo e traslado ao Hotel.
Resto do dia livre. Hospedagem.

Pensão completa a bordo. Visita da
Necrópoles de Tebas. Além, visitaremos
o Vale dos Reis, Medinet Habu, o Templo
fúnebre da Rainha Hatdepshut e os
Colossos de Memnon. Regresso ao
barco. Noite a bordo.

2º Dia - Cairo - Luxor
Café da manhã. Traslado ao aeroporto
para tomar o voo (não incluído) com
destino Luxor. Chegada e traslado ao
porto para começar o cruzeiro pelo rio
Nilo em pensão completa. Hoje,
visitaremos a margem leste do Nilo,
onde poderemos visitar o Templo de
Karnak e de Luxor. Noite a bordo.

4º Dia - Edfu - Kom Ombo Aswan
Pensão completa a bordo. Visita ao
templo do deus Hórus. Navegação a
Kom Ombo e visita ao Templo do Deus
Sobek e Horaris. Continuação até Aswan.
Noite a bordo.

5º Dia - Aswan - Abu Simbel Aswan

9º Dia - Amã - Ajlun - Jerash Amã

Pensão Completa. Visita incluída à Abu
Simbel em ônibus, onde veremos os
templos talhados no precipício ocidental
do deserto por Ramses II e dedicados À
Amon
Ra. Além veremos o Templo de
Nefertari. Visitaremos a Alta Represa,
uma cantera
de granito vermelho... Pela tarde,
navegação em feluca para visitar o
Jardim Botânico e a Ilha Elefantina com o
Mausoléu Agha Khan (exterior). Noite a
bordo.

Café da manhã e partida para uma visita
ao Castelo de Ajlun. Do tempo das
cruzadas, situado no topo da montanha,
e desde a qual contemplamos uma vista
maravilhosa. Continuação para visitar
Jerash, uma das cidades da Decápolis.
Jerash se encontra ao norte de Ammã,
cerca de 45 km e a 1h de distância por
estrada. Durante o passeio, visitaremos
o Arco do Triunfo, a praça oval, o cardo,
a colunata, o templo de Afrodite e
finalizando no teatro romano com uma
acústica maravilhosa. Da conservação
das ruínas de Jerash, que ainda hoje
surpreende, pode ter uma idéia muito
boa de como as cidades eram na época.
Após a visita, retorno a Ammã. Jantar e
hospedagem.

6º Dia - Aswan - Cairo
Café da manhã. Traslado ao aeroporto
para tomar o voo com destino Cairo
(não incluído). Chegada e traslado ao
hotel. Hospedagem.

7º Dia - Cairo
Café da manhã buffet. Visita da cidade,
começaremos
pelo
Museu
de
Antiguidades do Cairo onde poderemos
ver o Tesouro de Tut Ankh Amon e
muitos mais monumentos do Antigo
Egito. Continuação para Giza onde
encontramos as três pirâmides de
Keops, Kefren e Micerinos com a Esfinge
e o Templo do Vale. Depois visitaremos
a Mesquita de Mohamed Aly com a
Cidadela de Saladino. Visitaremos o
Barrio Copto.
Hospedagem.

8º Dia - Cairo - Amã
Café da manhã buffet. Á hora indicada
traslado ao aeroporto para tomar o voo
(não incluído) com destino Amã.
Chegada
e
traslado
ao
hotel.
Hospedagem.

10º Dia - Amã - Madaba Monte Nebo - Petra
Café da manhã e partida para fazer a
visita panorâmica Ammã. Continuação a
Madaba para visitar a Igreja Ortodoxa de
S. Jorge, onde se encontra o primeiro
mapa-mosaico
da
Palestina.
Continuação ao Monte Nebo para
admirar a vista panorâmica do vale do
Jordão e Mar Morto desde a montanha.
Na parte da tarde, continuação para
Petra. Jantar e alojamento.

11º Dia - Petra
Café da manhã. Visita de dia inteiro à
cidade rosa, capital dos nabateus.
Durante a visita, conheceremos os
monumentos
mais
importantes
e
representativos esculpidos na rocha
pelos Nabateus. O Tesouro, famoso e
internacionalmente
conhecido
monumento levado ao cinema num dos
filmes de Indiana Jones, os Túmulos de
cores, Túmulos Reais, o Mosteiro... Após
a visita, retorno ao hotel. Tempo livre.
Jantar
em
restaurante
local
e
hospedagem.

12º Dia - Petra - Ai Beida - Wadi
Rum - Amã

13º Dia - Amã - Castelos do
Deserto - Mar Morto - Amã

Café da manhã. Salida para a cidade
vizinha de Ai Beida, também conhecida
como Little Petra. Visite este hospedaria.
Saída para Wadi Rum. A visita dura duas
horas e é realizada em veículos 4 x 4
conduzidos por beduínos, (6 pessoas
por carro) consiste numa pequena
incursão na paisagem lunar deste
deserto. Em nossa jornada, vamos
observar as maravilhas que a natureza
fez e a erosão nas rochas e
areia. Após a visita, retorno a Ammã.
Jantar e hospedagem.

Café da manhã e partida para visitar os
Castelos do Deserto, importante
caravançarais, fortalezas e tendas de
caça na época de esplendor dos
Omíadas. Depois, traslado ao Mar
Morto, onde teremos tempo livre para
banhos e lama. Retornar para Amman.
Jantar e alojamento.

14º Dia - Amã - Cidade de
Origem
Café da manhã. Tempo livre até ao
momento do traslado para o aeroporto.
Fim dos nossos serviços.

* Extensão

Incluído
EGITO
• Todos os traslados.
• Completa visita da cidade do Cairo incluindo o Museu, a Cidadela e as Pirâmides.
• Guia local de fala espanhola.
• 3 Noites de alojamento com café da manhã buffet no Cairo.
• Cruzeiro pelo Nilo de 5 dias /4 noites em Pensão Completa.
• Visitas em Luxor, Edfu, Aswan e Kom Ombo conforme descrito no itinerário.
• Visita aos Templos de Abu Simbel em ônibus.
JORDÂNIA
• Traslados, visitas e entradas indicadas.
• 5 Jantares nos hotéis.
• Cavalos em Petra (gorjeta não inclusa).
• Guia de fala espanhola do dia 09 a 13 do itinerário.

Não Incluído
Parte aérea nacional e internacional.
Voos internos CAI/LXR + ASW/CAI
Gastos pessoais
Seguro de Viagens
Alimentação e bebidas não mencionadas como incluídas.
Despesas com documentação (passaporte, vistos e vacinas)
Qualquer outro serviço não mencionado como incluído.

Observações
Verifique suplemento obrigatório para jantares de gala nos dias 24 e 31 de
dezembro.
A ordem das visitas pode ser alterada por razões inerentes a nossa vontade, mas
sempre o conteúdo do programa será respeitado.

Saídas
Saídas aos domingos de 02/Mai/2021 a 26/Dez/2021

Preço por pessoa
EUR 2.225 Apto Duplo/Triplo - Hotéis Categoria Prata - saídas 31/Out-05/Dez
EUR 1.125 Suplemento Single - Hotéis Categoria Prata - saídas 03/Out-12/Dez
EUR 2.625 Apto Duplo/Triplo - Hotéis Categoria Prata - saídas 19-26/Dez
EUR 2.135 Apto Duplo/Triplo - Hotéis Categoria Prata - saídas 02/Mai-27/Jun
EUR 1.290 Suplemento Single - Hotéis Categoria Prata - saídas 19-26/Dez
EUR 1.070 Suplemento Single - Hotéis Categoria Prata - saídas 02/Mai-27/Jun
EUR 2.170 Apto Duplo/Triplo - Hotéis Categoria Prata - saídas 04/Jul-12/Set
EUR 1.095 Suplemento Single - Hotéis Categoria Prata - saídas 04/Jul-26/Set
EUR 2.325 Apto Duplo/Triplo - Hotéis Categoria Prata - saídas 19-26/Set
EUR 2.375 Apto Duplo/Triplo - Hotéis Categoria Prata - saídas 03-24/Out + 12/Dez
EUR 320 Tkt Avião CAI/LXR + ASW/CAI - sujeito a reconfirmação.
* Valores referenciais por pessoa, mediante disponibilidade de lugares e sujeito a
alterações sem aviso prévio Reservamo nos o direito de corrigir eventuais erros nesse

