
Romantismo no Nilo
Inicio no Cairo: quintas e domingos (3 out '19 a 24 set '20)

         Alertas sobre o destino

Visto para o Egito: Obrigatório para passageiros de nacionalidade brasileira.

Vacinas: Certificado Internacional contra Febre Amarela (deve ser providenciado até 10 dias antes do embarque).

Passaporte: Validade mínima de 6 meses, a contar da data de entrada no país.

Preços por pessoa:

PERIODO HOTÉIS CAIRO EM DUPLO EM SINGLE

Hotel Conrad ou Meridien Pyramids $2.362 $2.957 

Hotel Cairo Sheraton ou Fairmont Nile City $2.440 $3.143 

Hotel Conrad ou Meridien Pyramids $2.173 $2.639 

Hotel Cairo Sheraton ou Fairmont Nile City $2.251 $2.825 

Preços elaborados em set '19 Minimo 2 participantes

Serviços Incluídos:

Traslados de chegada e saída; 

8 noites de hospedagem (4 noites no Cairo + 4 noites em cruzeiro) em pensão completa;

Gorjeta (obrigatória) no valor de $ 50, ao staff do cruzeiro;

Entradas nos monumentos especificados no itinerário;

Taxas hoteleiras, de serviço e IVA;

Serviços excluídos:

Passagens aéreas internacionais desde o Brasil até o destino e vice-versa não estão incluídas no valor do programa.

Passaporte e/ou Visto;

Maleteiros;

Bebidas às refeições;

Barcos previstos ou similares:

Steigenberger Legacy ou Steigenberger Minerva ou Nile Farah 

IMPORTANTE:

Obrigatório apresentação da copia do passaporte no momento da reserva;

Passaporte e visto não estão incluídos no valor do programa. Oferecemos o serviço de visto - USD $ 43 por pessoa

Passagens aéreas internacionais desde o Brasil até o destino e vice-versa não estão incluídos no valor do programa

Não recomendamos apartamento triplo no Egito, pois a 3ª pessoa será acomodada em cama de armar;

Gorjetas gerais (guias, motoristas, etc), bebidas e passeios opcionais não estão incluídos nos valores;

Serviço de maleteiros não está incluído no valor;

O programa do Cruzeiro no Nilo pode ser alterado sem aviso prévio devido a restrições de navegação;

Franquia de bagagem dos voos internos: 1 mala de até 20kg

Os preços aqui publicados não incluem o imposto sobre remesses de valores ao exterior para pagamento de serviços turísticos, cujo valor será informado no ato da reserva

O Ramadã será de 23 de abril a 23 de maio 2020. 

Consulte-nos para acréscimo de valores para os períodos de Natal e Ano Novo (22 dez '19 a  7 jan '20) e Páscoa (7 a 20 abr '20).

Noite extra, por pessoa:

PERIODO HOTÉIS CAIRO EM DUPLO EM SINGLE

Hotel Conrad ou Meridien Pyramids $81 $149 

Hotel Cairo Sheraton ou Fairmont Nile City $95 $176 

Hotel Conrad ou Meridien Pyramids $87 $159 

Hotel Cairo Sheraton ou Fairmont Nile City $101 $188 

Obs: Preços em dólares por pessoa, somente parte terrestre, para um mínimo de 2 participantes fazendo o mesmo itinerário.

TARIFAS SUJEITAS A DISPONIBILIDADE E ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.TARIFAS SUJEITAS A DISPONIBILIDADE E ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.TARIFAS SUJEITAS A DISPONIBILIDADE E ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.TARIFAS SUJEITAS A DISPONIBILIDADE E ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

Passagem aérea, em classe económica, para os percursos Cairo/Luxor - Assuão/Cairo;

3 mai a 24 set

3 out a 15 dez + 9 jan a 29 mar + 23 a 30 abr

Tudo o que não estiver especificado como incluído.

Todas as visitas mencionadas no itinerario, com guia local em idioma  português (serviço privativo no cairo e Abu Simbel e regular no cruzeiro);

Gratificações gerais (guias e motoristas), bebidas e passeios opcionais;

Cruzeiro no Nilo:  

3 out a 15 dez + 9 jan a 29 mar + 23 a 30 abr

1 mai a 30 set


