Dia a Dia

Grupos com Guia Brasileiro!

RÉVEILLON NO EGITO
INCLUINDO ROMA
UM RÉVEILLON SURPREENDENTE COM MUITA HISTÓRIA E EMOÇÃO.

Saída

26/12/2019

Dia a Dia:
26/12
27/12

Brasil / Roma, Itália - Apresentação nos aeroportos internacionais do Rio de Janeiro e São
Paulo para embarque com destino a Roma.
Roma, Itália - Chegada, recepção e traslado ao hotel. Descanso até o inicio da noite para
voltarmos ao aeroporto para embarque com destino ao Cairo.
Cairo, Egito - Chegada, recepção e traslado ao hotel. Descanso e café da manhã no hotel.

28/12

Saída pela manhã. em ônibus privativo, para visita (passeio incluído) completa a um dos
maiores símbolos do período imperial Egípcio, o complexo das pirâmides de Ghiza, visitando
as pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos. Sem duvidas uma das maiores experiências
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que um ser humano pode ter é estar frente a frente com essas maravilhas e mistérios
arquitetônicos. Contemplaremos uma magnifica vista do Deserto do Saara com as pirâmides
ao fundo, e depois visita completa a planície de Ghiza, onde se localiza a encantadora esfinge
de Quéfren. Almoço incluído no Hotel Mena House. Em seguida, visita ao Museu do Cairo,
um dos mais importantes do mundo para vermos os tesouros de Tutancâmon. Retorno ao
hotel. Hospedagem no Cairo.
Cairo, Egito - Café da manhã no hotel. Saída para passeio incluído para visita da Cidadela,

29/12

Mesquita e o bairro Copta. Almoço incluído no Hotel Marriott Cairo. Retorno ao hotel.
Hospedagem no Cairo.
Cairo / Aswan, Egito - Café da manhã no hotel. Saída para aeroporto para embarque com
destino a Aswan. Traslado ao navio Nile Style. Após embarque e acomodação no navio,

30/12

saída, passeio incluído, para visita do Templo de Philae,” Templo da Deusa Isis”. Almoço
incluído a bordo e a tarde passeio em feluca nos arredores das ilhas do Jardim Botânico.
Retorno ao navio. Jantar incluído a bordo. Hospedagem a bordo.
Aswan / Kom Ombo / Edfu, Egito - Café da manhã a bordo. Passeio opcional bem cedo a Abu

31/12

Simbel. Almoço incluído a bordo. Navegação até Kom Ombo e visita, passeio incluído, dos
Templos de Kom Ombo. Retorno ao navio. Navegação até Edfu. Jantar de réveillon incluído a
bordo. Hospedagem a bordo.
Edfu / Luxor, Egito - Café da manhã a bordo. Saída para visita ao templo de Edfu (passeio
incluído), erguido para o Deus Hórus, o Deus dos Céus, e considerado um dos mais bem

01/01

conservados do Egito. Nas margens do Rio Nilo, a visita é um verdadeiro encanto para todos
aqueles que têm a oportunidade de fazê-la. Retorno ao navio. Almoço incluído a bordo.
Navegação até Luxor. Jantar incluído a bordo. Hospedagem a bordo.
Luxor, Egito - Café da manhã a bordo. Saída para passeio incluído, para visita dos Templos de

02/01

Karnak e Luxor, Vale dos Reis onde veremos a Tumba dos Reis, o Templo da Rainha
Hatchepsut e os Colossos de Memnon. Retorno ao navio. Almoço e jantar incluídos a bordo.
Hospedagem a bordo.

03/01
04/01
05/01

Luxor / Cairo, Egito - Café da manhã a bordo. Desembarque e traslado ao aeroporto para
embarque com destino ao Cairo. Hospedagem no Cairo.
Cairo, Egito - Café da manhã no hotel. Dia livre para descanso e passeios opcionais.
Hospedagem no Cairo.
Cairo, Egito / Roma, Itália - Café da manhã no hotel. Saída para aeroporto para embarque
com destino a Roma. Chegada, recepção e traslado ao hotel. Restante do dia livre.
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Hospedagem em Roma.
Roma, Itália - Café da manhã no hotel. Saída para passeio incluído para visitarmos o
Vaticano. Faremos uma visita da sua coleção de obras primas: a Capela Sistina, a maior obra
prima da arte ocidental, concebida e executada por um homem só, Miguel Ângelo. Depois
visitaremos a Praça São Pedro, cuja basílica é a maior do mundo e é considerada como o

06/01

centro espiritual da Igreja Católica. Tempo livre para almoço (não incluído) À tarde teremos
um passeio incluído para visita panorâmica da “Roma Antiga”: Piazza Venezia, o Campidoglio,
o coração da vida política, a Via dei Fori Imperiali, o San Pedro em Cadenas, Coliseu,campo
de batalha dos gladiadores e o Arco de Constantino, dedicado pelo Senado e pelo povo
romano ao Imperador Constantino no ano 315. Retorno ao hotel. Hospedagem em Roma.

07/01

Roma, Itália - Café da manhã no hotel. Dia livre. Hospedagem em Roma.

08/01

Roma, Itália - Café da manhã no hotel. Dia livre. Hospedagem em Roma.

09/01

Roma, Itália / Brasil - Café da manhã no hotel. Em horário oportuno saída para aeroporto
para embarque com destino ao Brasil.

O PROGRAMA INCLUI:
> Traslados de chegada e saída;
> 04 noites de hotel em Roma com café da manhã em apartamento duplo (02 pessoas por apto);
> 04 noites de hotel no Cairo com café da manhã em apartamento duplo (02 pessoas por apto);
> 04 noites de cruzeiro pelo Rio Nilo no M/S Nile Style com todas as refeições incluídas em cabines duplas;
> Passeios incluídos durante o cruzeiro como especificados no programa;
> Passeios no Cairo como especificados no programa;
> 2 passeios de meio dia em Roma;
> 2 almoços no Cairo;
> Ceia de fim de ano no barco;
> Passagens aéreas trechos internos no Egito (Cairo/Aswan e Luxor/Cairo)
> Kit de viagem Transeuropa;
> Acompanhamento de guia brasileiro durante todo o trajeto desde a saída do Brasil (mínimo de 15 passageiros).
HOTÉIS PREVISTOS: Sujeitos a alteração

Cairo

Hotel Marriott Mena House

Pyramids' Road, Giza, Cairo, Egito

Roma

Hotel Imperiale
Hotel Isola Sacra Airport (Day Use)

Via Veneto 24, Área Via Veneto, 00187 Roma, Itália
Via della Scafa 416, 00054 Fiumicino, Itália
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TEMPERATURA MÉDIA:

Egito

Mín: 10°C e Máx: 19 °C

Itália

Mín: 04 °C e Máx: 13 °C

M/S NILE STYLE NILE CRUISE

VALOR DA PARTE TERRESTRE:
Valor do programa por pessoa em apartamento duplo: US$ 5.290,00
Entrada de US$1.290,00 + taxa
10 Parcelas mensais: US$

400,00

TAXAS:
Taxa remessa para pagamentos ao exterior: US$ 190,00
SUPLEMENTOS:
Suplemento Viajando Individual: US$ 1.750,00
OBS: Taxas de prefeitura ou de turismo não estão incluídas e deverão ser pagas localmente nos hotéis.
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FORMA DE PAGAMENTO:
Parte Terrestre
Entrada de US$ 1.290,00 + taxa e o saldo em 10 parcelas mensais de US$ 400,00 sem juros nos cartões VISA ou
MASTER (sujeito à aprovação).

VALOR DA PARTE AÉREA:
Cia Aérea: ALITALIA
A partir de: US$ 1.670,00
Taxa de embarque: US$150,00
Taxa de emissão: US$100,00
Consulte o seu vendedor

VOOS E CIA AÉREA PREVISTOS: Sujeitos a alteração
Saída do Rio de Janeiro
AZ 673

26/12/2019

Rio de Janeiro / Roma

17:05

07:00 +1

AZ 894

27/12/2019

Roma / Cairo

22:10

02:25 + 1

AZ 897

05/01/2020

Cairo / Roma

17:25

20:05

AZ 672

09/01/2020

Roma / Rio de Janeiro

21:45

07:00

Saída de São Paulo
AZ 679

26/12/2019

São Paulo/ Roma

22:00

12;05

AZ 894

27/12/2019

Roma/ Cairo

22:10

02:25

AZ 897

05/01/2020

Cairo / Roma

17:25

20:05

AZ 674

09/01/2020

Roma/ São Paulo

22:05

07:25
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DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM:
É necessário para brasileiros: passaporte com validade mínima de 06 meses e seguro de saúde internacional. Visto para Egito. O visto para
o Egito poderá ser tirado no Brasil ou localmente (consultem seus vendedores para maiores informações). Vacina de febre amarela. Os
passageiros de outras nacionalidades devem consultar suas embaixadas ou consulados sobre a necessidade de vistos de entrada.

OBS: Sugerimos que no ato da contratação do programa Transeuropa, seja adquirido o seguro viagem que já consta o seguro de
cancelamento. (Verifique a apólice). Importante ressaltar que o seguro de cancelamento só poderá ser acionado quando a aquisição do
mesmo se der no ato da compra do pacote de viagem. Caso o passageiro não queira fazer o seguro pedimos que seja enviada a declaração
referente a não aquisição do mesmo (Consulte seu vendedor).

IMPORTANTE:
Buscando o melhor para o nosso cliente nossos roteiros continuam sendo oferecidos com a parte aérea e terrestre, mas para apresentar
nossos programas com maior transparência iremos, a partir de agora, desvincular os valores de parte aérea e parte terrestre.
Desta forma damos oportunidade aos nossos clientes de utilizarem nossas sugestões, embarcarem em outra Cia aérea de sua escolha ou
utilizar seu programa de milhagem.

VOOS INTERNOS DOMÉSTICOS OU INTERNACIONAIS:
Alguns programas podem ter incluídos no seu preço voos internos emitidos localmente junto ao Prestador de Serviço do Exterior, sendo
assim estes bilhetes tem como regra a franquia de Bagagem local que normalmente e de no máximo 20 kg, o excesso, poderá ser cobrado
separadamente pela Cia Aérea no momento do Embarque.

ACOMODAÇÕES
Os hotéis, normalmente não possuem quartos triplos ou quádruplos, sendo que quando solicitado e aceito pelos passageiros para estes
poderão ser designados aptos com duas camas de Casal exclusivamente ou quando disponíveis pelo Hotel camas extras, ou sofá-cama e
até mesmo cama de armar, com natural redução do espaço individual de circulação.
Nota: A Europa não disponibiliza normalmente aptos Quádruplos e onde existir tal disponibilidade não recomendamos que seja utilizado.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
Obs1: Reservamo-nos o direito de modificar e/ou cancelar a programação por motivos alheios a nossa vontade.
Obs2: Aconselhamos a aquisição do seguro de saúde viagem, para sua tranquilidade. Favor consultar com seu atendente o seguro que
melhor atenda as suas necessidades.
Obs3: Os preços estão em moeda estrangeira e serão convertidos em reais ao câmbio do dia do pagamento.
Obs4: As taxas de embarque e combustível estão sujeitas a alterações pelas cias aéreas, sem aviso prévio, inclusive para aqueles que já
integralizaram o programa.
Obs5: Os hotéis, Cia aérea e voos previstos podem sofrer alteração por outro de categoria similar por motivo de força maior.
Obs6: Taxas e impostos hoteleiros locais não estão incluídos.
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