
 

 

 

 

 

DIA 01  
São Paulo - Dubai 

 

Em horário apropriado, apresentação no Aeroporto Internacional de 
São Paulo (Guarulhos) para embarque com destino a Dubai. Chegada, 
recepção e traslado ao Hotel. Noite livre para atividades 
independentes.  
 

DIA 02  
Dubai - Cairo 

 

Café da manhã no Hotel. Em horário apropriado, traslado ao 
Aeroporto de Dubai para embarque com destino à Cidade do Cairo. 
Chegada, recepção e traslado ao hotel. Noite livre para atividades 
independentes. 
Pernoite: Cairo 
 

DIA 03  
Cairo 

 

Café da manhã. Saída para passeio de dia inteiro. Visita ao Museu do 
Egito que abriga os tesouros de Tutancâmon. Continuação até Gizé 
para visita às pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos e à famosa 
Esfinge. Hospedagem. 
Pernoite: Cairo 
 

DIA 04  

Cairo - Aswan 

Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarque com destino a 

Aswan. Chegada e traslado ao barco para início do cruzeiro pelo Rio 

Nilo. Almoço a bordo. À tarde visita à Grande Represa e ao Obelisco 

Inacabado. Passeio pelo Rio Nilo em felucas (embarcação típica) e 

contemplação do Mausoléu de Agha Khan. Jantar a bordo. 

Pernoite: a bordo. 

 
 

 
 

 

ROTEIRO COMPLETO: DUBAI E EGITO 



 
 
 
DIA 05 
Aswan - Kom Ombo - Edfu 

 

Café da manhã. Pela manhã, navegação até Kom Ombo. Visita ao 
templo dos dois deuses Sobek e Haroeris. Navegação até Edfu. Almoço 
a bordo. À tarde, visita ao templo de Horus. Navegação até Esna. 
Jantar a bordo. 
Pernoite: a bordo. 
 

DIA 06 
Luxor 

 

Café da manhã. Navegação até Luxor. Almoço a bordo. Chegada em 
Luxor e visita aos templos de Luxor e Karnak. Jantar a bordo. 
Pernoite: a bordo 
 

DIA 07  
Luxor - Cairo 

 

Café da manhã, desembarque e saída para visitar a Necrópole de 
Tebas, o Vale dos Reis, El Deir El Bahari de Hatshepsut e o Colosso de 
Memnon. Traslado ao aeroporto. Embarque em voo com destino ao 
Cairo . Chegada. Traslado ao hotel. Hospedagem. 
Pernoite: Cairo 
 

DIA 08 
Cairo - Dubai 

 

Parte do dia livre para atividades independentes. Em horário 
conveniente, traslado ao aeroporto do Cairo para embarque com 
destino à Dubai. Chegada, recepção e traslado ao Hotel. 
Pernoite: Dubai 
 

DIA 09 
Dubai 

 

Café da manhã no Hotel. Dia livre para atividades independentes.  
*DICA DE TURISMO (opcional) - sugerimos um típico passeio em Jeep 
4x4 pelas dunas do deserto. Durante o passeio poderemos, em uma 
das dunas mais altas, fazer uma parada para apreciar o belo pôr do sol 
no deserto.  
 
 



 
 
 
 
Após o pôr do sol, saída para um acampamento beduíno - um 
ambiente tradicional árabe, onde terão a oportunidade de desfrutar 
do local com oportunidade de passear em camelos, provar a aromática 
Shisha, experimentar a tradicional pintura em Henna. Incluído jantar 
com show de Dança do Ventre. 
Pernoite: Dubai 
 

DIA 10 
Dubai 

 

Café da manhã no Hotel. Dia livre para atividades independentes. DICA 
DE TURISMO (opcional) - sugerimos um passeio pela fascinante cidade 
de Dubai, conhecendo a Mesquita de Jumeirah, o World Trade Centre, 
o Bairro de Bur Dubai - a parte mais velha de Dubai antiga, um passeio 
a pé pelo histórico Distrito Bastakia e uma visita ao impressionante 
Museu de Dubai. Travessia pelo Creek em “Abra” (antigo táxi aquático) 
para visitar Souks, o Mercado de especiarias com seus aromas exóticos 
e o mercado do ouro. 
Pernoite: Dubai  
 

DIA 11 
Dubai - São Paulo 

 

Café da manhã no Hotel. Em horário conveniente, traslado ao 
aeroporto de Dubai para embarque com destino a São Paulo.  
Chegada ao Brasil.  
Fim dos nossos serviços. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INCLUSOS NO PACOTE: 
 

• Hospedagem nos Hotéis e alimentação, segundo o roteiro 

• Passagens domésticas com a Egypt Air 

• Transporte Rodoviário (ônibus) 

• Guia em Português 

• Visitas mencionadas no programa 

 

PREÇO DO PACOTE (por pessoa):  
 

• Quantidade mínima de 02 (duas) pessoas 

• Para grupos com mais 06 (seis) pessoas, há um desconto de 10% no 

valor do Pacote 

• Para Grupos com mais de 09 (nove) pessoas, há um desconto de 15% 

no valor do Pacote 

 

NÃO INCLUSOS NO PACOTE: 
 

• Visto de entrada  

• Gorjeta do Guia e do Carregador  

• As bebidas nos restaurantes 

• As despesas pessoais, compras e telefonemas 

• Almoço ou Jantar nos locais visitados são cobrados a parte, o Guia 

pode providenciar em qualquer Restaurante 

 

NOTAS: 
 

• O Roteiro pode variar de acordo com a data de saída do  

voo do Brasil 

• O preço do Pacote é variável: pode subir ou baixar conforme o 

número de pessoas por grupo, a estação ou temporada. 

 


