
 

 

 

 

DIA 01  

Aeroporto Internacional do Cairo - Cairo (e “A Bordo”) 

Chegada ao Aeroporto Internacional do Cairo. 
Encontro com o Representante (falante de Inglês) da GAT Tours, que vai transferi-
lo por Van A-C privativa ao seu Cruzeiro pelo Nilo para fazer o check-in e 
descansar. 
O Almoço será servido a bordo. Chá da Tarde a bordo.  
A noite é livre para lazer no seu navio. Jantar a bordo. Pernoite no Cairo. 
[Almoço e Jantar] 

 

DIA 02  

Pirâmides - Sakkara - Memphis 

Café da manhã a bordo de seu navio. Após isso, você se encontrará com nosso 
Guia Turístico Egiptólogo para iniciar seu primeiro tour no Egito começando pelas 
Pirâmides de Giza "Keops, Kefreen e Mikerinos", que permanecem no local após 
7000 anos. A visita seguirá para a "Pirâmide de Degraus", em Sakkara, do bem 
conhecido Faraó Djoser. 
Por último, você será levado a Memphis, cidade muito antiga e primeira Capital do 
Egito no passado.  
Após terminar seu tour, você retornará ao seu Cruzeiro no Nilo. O almoço será 
servido a bordo. 
*OPCIONAL: O Show de Som e Luzes nas Pirâmides de Giza pode ser oferecido sob 
solicitação* 
A noite é livre para lazer no seu navio. Jantar a bordo. Pernoite no Cairo. 
[Café, almoço e jantar] 

 

DIA 03  

Museu Egípcio - Citadel - Cairo Velho 

Café da manhã a bordo de seu navio. Então você se juntará ao nosso Guia Turístico 
Egiptólogo para completar seu tour pelo Cairo visitando o Museu Egípcio, 
considerado um dos mais importantes Museus a abrigar acervo de Coleções 
Egípcias no mundo. 
Você visitará Citadel de Salah El-Din, construída por Salah El-Din e tida como o 
centro do poder por mais de 700 anos. Encerre seu tour pela cidade entre os 
objetos de ouro e prata enquanto visita os bazares do Khan El Khalili, considerado 
um dos mais maravilhosos bazares não somente do Egito, mas também do Oriente 
Médio. 
Após encerrar seu dia de tour, você retornará ao se navio para descansar. A tarde 
é livre para lazer. 
*OPCIONAL: Tour Islâmica para a Rua El Mouiz e Hussien pode ser oferecida sob 
solicitação* 
A noite é livre para lazer no seu navio. Jantar e Pernoite no Cairo. 
[Café, almoço e jantar] 

 

 

 

 

ROTEIRO COMPLETO: GRANDE CRUZEIRO NO NILO 

 



 

DIA 04  

Navegação para Beni Sweif – Tempo Livre para Lazer (e “A Bordo”) 

Café da manhã a bordo por volta das 08:00AM e tempo livre para lazer no Cairo.  
Por volta de 12:00, começaremos a navegar em direção a Beni Sweif, uma das 
famosas cidades do Sul, situada bem próxima do Cairo.  
Disfrute seu almoço enquanto navega pelo grandioso Rio Nilo. 
A tarde é livre para lazer no seu navio. Jantar a bordo. Pernoite em Beni Sweif. 
[Café, almoço e jantar] 

 

DIA 05  

Navegação para El Minya - Tempo Livre para Lazer (e “A Bordo”) 

Café da manhã a bordo às 08:00AM. E tempo livre para o lazer enquanto navega 
para El Minya.  
O almoço será servido a bordo. 
A tarde é livre para lazer no seu navio. Jantar e Pernoite a bordo. 
[Café, almoço e jantar] 

 

DIA 06  

Vela para El Minya - Tempo Livre para Lazer (e “A Bordo”) 

Café da manhã a bordo e em seguida visita as tumbas de Beni Hassan, que contem 
pinturas bem conservadas com atraentes cenas da vida diária retratando as 
atividades dos antigos Egípcios.  
Mais tarde, você retornará ao seu navio. 
Almoce enquanto navega para Abu Korkas. 
A tarde, você se juntará a seu Guia Turístico para visitar Tuna el Gabal e 
Ashmunein. Após a visita, você retornará ao seu navio e seguirá para Tel El-
Amarna via Malawy. 
Jantar e Pernoite a bordo. 
[Café, almoço e jantar] 

 

DIA 07  

Tel El-Amarna - Vela para Assuit (e “A Bordo”) 

Café da manhã a bordo de seu navio por volta das 08:00AM. 
Mais tarde você fará uma visita a Tel El-Amarna, a segunda Capital Política e 
Religiosa do Egito Antigo. A Capital foi transferida de Tebas para Tel El-Amarna 
durante o reinado de Akhenaton porque ele decidiu cultuar outro deus ao invés do 
deus principal Amon, preferindo construir uma nova Capital para seu império. 
Após o tour você retornará ao seu navio. Almoce durante a navegação a Assuit. 
Jantar e pernoite a bordo. 
[Café, almoço e jantar] 

 

DIA 08 

Sohag - El Balyana (e “A Bordo”) 

Café da manhã às 08:00AM.  
Navegamos então para Sohag, passaremos pela ponte e seguiremos navegando a 
El Balyana. 
Tempo livre para lazer e almoço a bordo. 
A tarde é livre para lazer. Jantar e pernoite a bordo. 
[Café, almoço e jantar] 



 

DIA 09  

Abydos - Denderah - Luxor (e “A Bordo”) 

Café da manhã a bordo de seu navio. Mais tarde, você se juntará a seu Guia para 
visitar o Templo de Abydos, construído por Seti I durante a 19ª Dinastia. Após essa 
visita, você se dirigirá para Denderah para conhecer o Templo de Hator - a deusa 
do amor, alegria e música no Antigo Egito. E então você retornará ao seu navio. 
Almoço a bordo. 
A tarde é livre para lazer a bordo. Jantar e pernoite a bordo. 
[Café, almoço e jantar] 

 

DIA 10  

Luxor Cisjordânia - Luxor (e “A Bordo”) 

Café da manhã a bordo do navio. Depois disso, você se juntará a seu Guia Turístico 
Egiptólogo para visitar o Vale dos Reis, onde nossos antigos membros da realeza e 
Faraós eram sepultados. Então você conhecerá o maravilhoso Templo de 
Hatshepsut em Deir  
El-Bahari, considerado um incrível exemplo da arquitetura do Antigo Egito. Finalize 
seu tour visitando o Colosso de Memnon, o único monumento remanescente do 
Templo Funerário de Amenhotep III. 
Ao terminar seu dia de tour, você retornará ao seu navio. 
Almoce a bordo. 
A tarde é livre para lazer. Jantar e pernoite em Luxor. 
[Café, almoço e jantar] 

 

DIA 11  

Banco Leste de Luxor - Navegação para Esna 

Café da manhã a bordo. Após o café, você será conduzido para a visita aos 
Templos de Karnak, considerados “o maior complexo de construções” do mundo.  
Cobrindo uma área de 100 hectares, é o mais impressionante para o visitante. 
Desfrute sua tour ao visitar o Templo de Luxor, construído no lugar de um 
pequeno Templo do deus Amon, construído por um dos Reis da 12ª Dinastia. 
Em seguida você retornará ao seu navio. 
Almoce a bordo. 
A tarde é livre para lazer no seu navio. Jantar a bordo durante a navegação a Esna. 
Pernoite a bordo. 
[Café da manhã, Almoço e Jantar] 

 

DIA 12  

Templo de Esna - Templo de Edfu (e “A Bordo”) 

Café da manhã a bordo. 
Em seguida visita ao Templo de Esna e ao Templo de Horus - considerado o 
Templo melhor conservado e o único conhecido a ser completamente construído 
em blocos de Arenito, formando uma relação ao período Ptolomaico do Egito. 
Em seguida, você retornará ao seu navio.  
Almoço a bordo. 
A tarde é livre para lazer no seu navio. Jantar a bordo durante a navegação a Kom 
Ombo. Pernoite a bordo. 
[Café da manhã, Almoço e Jantar] 

 

 



 

DIA 13  

Kom Ombo - Aswan (e “A Bordo”) 

Café da manhã a bordo de seu navio.   
Após o café, você visitará o Templo de Kom Ombo, um dos Templos construídos 
durante o período Greco-Romano em culto a dois deuses: Sobek e Haroeris. 
Mais tarde, retornará ao seu navio e desfrutará de seu almoço a caminho de 
Aswan. 
À tarde, você visitará a Barragem de Aswan, que foi erguida para proteger o Egito 
das cheias do Nilo. Você conhecerá o templo de Philae, construído durante o 
período Greco-Romano e dedicado a deusa Isis. Mais tarde você visitará o 
Obelisco Inacabado, erguido durante o reinado da rainha Hatshepsut.  
Após o tour, retorno ao navio. Jantar e pernoite a bordo. 
[Café da manhã, almoço e jantar] 

 

DIA 14  

Dia Livre para Lazer - Aswan (e “A Bordo”) 

Café da manhã a bordo. E em seguida dia livre para lazer. 
*OPCIONAL: Tour opcional aos Templos de Abu Simbel pode ser oferecida sob 
solicitação* 
Almoce a bordo.  
À tarde, veleje de Felucca em torno do Jardim Botânico. Após isso, você retornará 
ao seu navio.  
A noite é livre para lazer no seu navio. Jantar a bordo. Pernoite em Aswan. 
[Café, almoço e jantar] 

 

DIA 15  

Check Out - Partida 

Check out após o café da manhã. Encontro com nosso Representante que vai 
transferi-lo em Van A-C privativa ao Aeroporto de Aswan para embarcar no voo de 
volta ao Cairo. 
Chegada ao Aeroporto do Cairo, onde você se encontrará com nosso 
Representante que irá leva-lo ao seu Hotel (no Aeroporto) para passar uma noite 
no Cairo antes de sua partida. 
[Café da manhã] 


