
TURQUIA & EGITO PROMOCIONAL

Abril/Maio 2019 – 15 Dias

Istambul, Capadócia, Cairo e cruzeiro de 4 dias no Rio Nilo – Roteiro com Pensão Completa

28/04 (dom) – PORTO ALEGRE / SÃO PAULO
Embarque em Porto Alegre no início da noite em voo para São Paulo. 

29/04 (dom) -  SÃO PAULO / ISTAMBUL 
Na madrugada, embarcaremos no voo da Turkish Airlines para Istambul. Chegada na Turquia no final da noite.
Recepção e traslado para o hotel (devido ao horário tardio da chegada, nesta noite não há jantar incluído).

30/04 (seg) -  ISTAMBUL 
Café da manhã no hotel. No final da manhã sairemos para nossa primeira visita da cidade. Iniciaremos pelo
Hipódromo,  a  Basílica de Santa Sofia  e  a  Mesquita  Azul.  Almoço. À tarde conheceremos as  Cisternas  da
Basílica de Santa Sofia e em seguida teremos tempo para descobrir o maravilhoso Grand Bazar, com suas mais
de 4 mil lojas. Hospedagem no hotel e jantar. 

01/05 (ter) -  ISTAMBUL 
Café da manhã no hotel. Em seguida faremos um passeio de barco pelo Estreito do Bósforo, vendo também a
parte asiática da cidade.  Almoço incluído. À tarde, visita ao magnífico Palácio de Topkapi, com sua riqueza
arquitetônica e de acervo. Encerraremos nosso dia visitando o Bazar Egípcio, com suas cores e sabores únicos.
Jantar e noite livre.

02/05 (qua) – ISTAMBUL / CAPADÓCIA 
Café da manhã. Traslado para o aeroporto e embarque com destino a Nevsehir ou Kaiseri, cidades localizadas
próximas à região da Capadócia. Chegada e almoço. À tarde inciaremos a descoberta desta que é a mais bela
das regiões da Turquia, conhecendo o Vale de Pashaba, com os famosos chaminés de fadas. Hospedagem no
hotel. Jantar. Para os que desejarem, possibilidade de participar opcionalmente do espetáculo folclórico Noite
Turca. 

03/05 (qui) – CAPADÓCIA
Ainda na madrugada, possibilidade de realizar, opcionalmente, o belíssimo passeio de balão pela Capadócia. O
grupo vai até o local de onde partem os balões, e fará um passeio inesquecíveis de aproximadamente 1 hora
de duração, vendo o nascer do sol em um espetáculo único no mundo.  Café da manhã no hotel e dia para
conhecer a região da Capadócia. São três pequenas cidades, Kirsehir, Nigde, Kayseri. Visitaremos o vale de
Göreme, incrível complexo Monástico Bizantino escavadas na rocha. Veremos fortalezas naturais, e as famosas
cidades subterrâneas,  refúgios dos antigos cristãos. Terminaremos nosso dia visitando uma fábrica de tapetes,
onde apreciaremos a fabricação dos famosos tapetes turcos. Almoço  e Jantar incluídos.  

04/05 (sex)  – CAPADÓCIA / ISTAMBUL / CAIRO 
Café da manhã e em horário oportuno, traslado para o aeroporto de Kayseri, onde embarcaremos em voo
com destino ao Cairo, com conexão em Istambul. Chegada a noite. Recepção, traslado para o hotel e jantar.   



05/05 -  CAIRO
Café da manhã no hotel. Iniciamos nosso  dia conhecendo à necrópole de Gizé, formada pelas pirâmides de
Qéops,  Quéfren  e  Miquerinos,  a  Esfinge  e  o  Templo  do  Vale,  "não  inclui  a  entrada de  nas  pirâmides".
Almoço. Pela tarde realizaremos a visita  à cidade de Mênfis, capital do antigo império, e à necrópole de
Sakkara.  À  noite,   jantar com  Show  Folclórico  no  barco  flutuante  pelo  Rio  Nilo.  Retorno  ao  hotel  e
hospedagem.

06/05 – CAIRO / LUXOR 
Café da manhã  no hotel.  Transporte ao aeroporto do Cairo para embarcar no voo com destino a Luxor,
assistência por parte dos nossos representantes e transfer ao barco. Chegada e almoço. Embarque no barco
e início do cruzeiro.  Jantar e noite a bordo. (neste voo é permitido o despacho de UMA mala por pessoa
com peso máximo de 20kg)

07/05 – LUXOR / ESNA / EDFU
Café da manhã, almoço e jantar à bordo do navio. Hoje o nosso dia incluirá visitas aos templos de Luxor e
Karnak. Visita à necrópole de Tebas: Vale dos Reis, templo de Hatshepsut e os colossos de Memnon. À hora
prevista zarparemos até Esna. Cruzaremos as exclusas de Esna e continuaremos a navegação até Edfu. Noite
a bordo.

08/05 – EDFU / KOM OMBO / ASSUÃO
Café da manhã, almoço e jantar à bordo do navio. Chegada a Edfu, visita ao templo de Edfu dedicado ao
deus Horus. Navegação até Kom Ombo. Visita ao templo de Kom Ombo o único dedicado a duas divindades,  
 os deuses Sobek com cabeça de crocodilo, e o deus Haroeris com cabeça de falcão. Navegação até Assuão,
Noite a bordo.

09/05 - ASSUÃO
Café da manhã, almoço e jantar à bordo do navio. Pela manhã, passeio em falucas (típicos veleiros egípcios)
para admirar o Mausoléu de Agha Khan, da Ilha Elefantina e do Jardim Botânico. À  continuação, visita à
represa de Assuão e ao Templo de Philae. Noite a bordo.

10/05 - ASSUÃO / CAIRO
Café  da  manhã:  desembarque.  Possibilidade  de  realizar excursão             opcional     aos  famosos  templos  de  Abu
Simbel. Almoço. Transfer ao aeroporto do Assuão. Embarque no voo com destino a Cairo. Chegada ao Cairo e
traslado ao  hotel e hospedagem. (neste voo é permitido o despacho de UMA mala por pessoa com peso
máximo de 20kg)

11/05 -  CAIRO
Café de manhã. Hoje visitaremos o Museu de Arte Faraônica, a Mesquita de Alabastro, situada na cidade de
Saladino.  Almoço. Retorno ao hotel no meio da tarde. Tempo para arrumar as malas e no início da noite,
traslado para o aeroporto. 

12/05 – CAIRO / ISTAMBUL / SÃO PAULO / PORTO ALEGRE
Embarque no voo da Turkish Airlines com destino a São Paulo, partindo na madrugada do Cairo.  Conexão em
Istambul. Chegada no Brasil no final da tarde. Conexão para Porto Alegre e outras cidades do Brasil.



C O N D I Ç Õ E S     G E R A I SC O N D I Ç Õ E S     G E R A I S

PROGRAMA COMPLETO: (aéreo  +  terrestre em apartamento duplo)
 < preços por pessoa – mínimo 20 passageiros >

Serviço Valor

U$ 4.250,00 (Dólares)
PACOTE AÉREO + TERRESTRE

Suplemento para apartamento individual em todo o roteiro – U$  550,00

O preço inclui:
 Passagem aérea  desde Porto  Alegre.  Voos internacionais  com a Turkish

Airlines. 
 Taxas de embarque nos aeroportos

 Trecho  aéreo  de  Istanbul/Kayseri/Istambul  na  Turquia   com  direito  ao
transporte de 1 mala de 20kg por pessoa

 Hotéis de categoria  4 e 5 estrelas
 Carregadores de malas (1 mala por pessoa) nos hotéis

 Regime  de  pensão  completa (café,  almoço  e  jantar)  em  TODO  O
ROTEIRO, exceto o jantar do dia 29/04 e o almoço de 04/05 por estarem
em voo ou aeroportos no horário

 Bilhetes  aéreos  nos  trechos  Cairo/Luxor  e  Aswan/Cairo  com  direito  ao
transporte de 1 mala de 20kg por pessoa

 04 noites cruzeiro pelo Rio Nilo 5* Ms Princess Sarah ou similar com regime
de Pensão completa 

 Serviço de ônibus luxo em todo o roteiro
 Passeios conforme os mencionados no programa
 Ingressos para as visitas descritas no roteiro
 Guias locais privados em português 
 Acompanhamento de representante da Unitur desde o Brasil
 Kit  de  viagem:  bolsa,  porta-documentos,  etiquetas  de  bagagem,  capa  de

chuva, etc
 Seguro de viagem médico-hospitalar com cobertura de 100 mil Dólares

 Visto do Egito

O preço não inclui:
 Passaporte 
 Refeições “a la carte” e 

bebidas
 Passeio de balão na 

Capadócia 
 Outros passeios 

opcionais
 Necessário o

comprovante
INTERNACIONAL  da
VACINA  DA  FEBRE
AMARELA

Condições de pagamento e inscrições:
A inscrição será confirmada mediante o pagamento da taxa de U$ 200,00 (Duzentos Dólares) que constitui parte do
pagamento do pacote, devendo, portanto, ser deduzida no acerto final do mesmo.
A passagem aérea poderá ser parcelada no cartão de crédito nas condições em que a cia. aérea estiver operando no
período da emissão da mesma, o que deverá ocorrer até 60 dias antes da viagem. 
Há ainda a alternativa de uma cobrança mensal sem juros, ao longo dos meses que antecedem a viagem, que pode ser
paga em qualquer agência bancária, de valor estabelecido pelo próprio interessado. Estes valores, convertidos em Euros
ou Dólares  no dia  do pagamento,  constituem um crédito  que,  mensalmente,  vão abatendo o  valor  do pacote.  Os
interessados nesta modalidade de pagamento antecipado mensal deverão entrar em contato com a Unitur o quanto
antes.
IMPORTANTE: os valores acima, embora exatos, podem sofrer alterações devido a vários fatores que independem da
nossa vontade, tais como: aumento das tarifas aéreas internacionais, variações bruscas nas cotações cambiais do Dólar e
do Euro, etc.


