Viagem RUTIS 2022

O Melhor do Egipto + Cruzeiro
RUTIS
17 A 24 Junho
8 Dias / 13 Refeições

Locais a visitar: CAIRO / LUXOR / CRUZEIRO LUXOR / ESNA / EDFU /KOM OMBO / ASSUÃO

8 Dias / 13 Refeições
Voos confirmados para o grupo:
1 LX2085 17JUN 5 LISZRH TK45 1 1525 1915 *1A/E*
2 LX 238 17JUN 5 ZRHCAI TK45 2120 0115+1 *1A/E*
3 LH 583 24JUN 5 CAIFRA HK45 3 1540 2010 *1A/E*
4 LH1172 L 24JUN 5 FRALIS TK45 1 2130 2330 *1A/E*
1º DIA 6 Feira- 17 Junho
LISBOA – CAIRO
Comparência no aeroporto de Lisboa, onde devemos estar 150 minutos antes da partida do voo indicado. Formalidades de embarque e partidas às 15h25
com destino ao Cairo via Zurique. Chegada ao cairo pelas 01H15, controlo de vistos, assistência e transfere ao hotel para alojamento.
2º DIA Sábado- 18 Junho
PC – CAIRO
Pequeno-almoço. Saida para visitar a primeira capital faraónica Menfis que fui fundada pelo Rei Naarmer, onde se encontra a famosa Esfinge de alabastro
e um colosso de Ramsés II. Também visitar a necrópole de Sakkara, um lugar onde a maioria dos faraós e líderes do Antigo Império decidiu estabelecer os
seus túmulos. Entre os muitos túmulos encontrados ao longo desta vasta extensão, destaca-se a pirâmide escalonada do Faraó Zoser (III Dinastia). Almoço
em restaurante local. De tarde, continuamos visita a uma das Sete Maravilhas as grandes Pirâmides de Gizé; (Quéops, Chephren e Mycerinus) foram
considerados pelos gregos como uma das Sete Maravilhas do Mundo. Uma única pirâmide é construída com 2.300.000 blocos, cada um pesando em média
duas toneladas e meia. Diante de tamanha imensidão, não se pode deixar de sentir a admiração e o espanto que tantos escritores e artistas procuraram
transmitir ao longo dos séculos. A Pirâmide de Quéops é mais interessante, devido a suas câmaras mortuárias internas e podem ser visitadas
opcionalmente. Não muito longe das pirâmides está a Grande Esfinge de Gizé, que data da época de Quéfren (2620 aC). Construída em calcário natural
amarelado e com 20 metros de altura e 60 metros de comprimento, esta estátua inesquecível combina a cabeça de um Faraó com o corpo de um leão. É
possível realizar para uma rápida visita ao instituto do papiro ou uma perfumaria se desejar. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.
3º DIA Domingo- 19 Junho
PC – CAIRO
Pequeno-almoço. Partida para visita de dia inteiro à cidade do Cairo com almoço incluído. Visitaremos o Museu de Arte Egípcia, a Mesquita de alabastro,
e a cidadela de Saladino e o Grande Bazar de Khan el Khalili. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.
4º DIA 2 Feira- 20 Junho
PC – CAIRO / ASSUÃO
Pequeno-almoço. Em hora a indicar, transfere para o aeroporto do Cairo e embarque em voo com destino a Assuão. Chegada e visita da Barragem de
Assuão. No final da visita transfere para o barco. Almoço e instalação nos alojamentos. De tarde, iniciamos passeio de Felucca (barco típico) pelo rio Nilo
em torno das Ilhas elefantinas, jardim botânico e do Mausoléu de Agha Khan. Findo este mini cruzeiro, passamos para outro barco e iniciamos uma
fantástica viagem, onde teremos a possibilidade de tomar banho no Rio Nilo, andar de camelo até chegarmos á Aldeia de Núbia, aldeia que nos mostra a
essência do Egipto. Regresso ao barco e regresso ao nosso hotel/barco, Jantar e alojamento a bordo.
5º DIA 3 Feira- 21 Junho
PC – ABU SIMBEL
Pensão completa a bordo. Muito cedo saída em autocarro para visita aos Templos de Abu Simbel, localizados a 300 Km a sul de Assuão, são os mais
impressionantes da Núbia. O grande templo de Ramsés II, assombra com a sua fachada com quatro gigantescas estátuas do faraó Ramsés II de 21 metros
de altura, as quais guardam a entrada das salas hipostilas do templo. Ao lado encontra-se o pequeno templo, dedicado a Hathor e à Rainha Nefertari. São
considerados como os mais completos e belos artisticamente. Regresso a Assuão e navegação para Kom Ombo. Á chegada, visitaremos o Templo Kom
Ombo dedicado aos deuses Sobek e Hórus. Navegação em direcção a Edfu. Jantar e alojamento a bordo.
6º DIA 4 Feira- 22 Junho
PC – EDFU / LUXOR
Pensão completa a bordo. Visita ao Templo do Deus Horus em Edfu, um dos mais belos da época Ptolemaica. Regresso ao barco e início da navegação até
Luxor, passando pela comporta de Esna. Dependendo da hora de chegada a Luxor, visita aos templos de Luxor (se não for possível visitar neste dia,
passa para o dia seguinte). Jantar e alojamento a bordo.
7º DIA 5 Feira - 23 Junho
PC – LUXOR / TEBAS / KARNAK / CAIRO
Pequeno-almoço e desembarque. Visita da Necrópole de Tebas com o Vale dos Reis, o Templo da Rainha Hatshepsut e os Colossos de Mêmnon. Almoço
em restaurante local. De tarde, visita aos Templos Karnak, dedicado ao culto do Deus Amon-Rá. Transfere ao aeroporto de Luxor para partida em voo de
regresso ao Cairo. Chegada e transfere ao Hotel. Jantar e alojamento.
8º DIA 6 Feira- 24 Junho
MP – CAIRO – LISBOA - CARNAXIDE
Pequeno-almoço. Saída para visitar a cidade dos Mortos. Almoço em restaurante local e tempo livre. Em hora a determinar, transporte ao aeroporto.
Assistência nas formalidades de embarque e viagem de regresso a Lisboa, via cidade europeia. Chegada e transfere a Carnaxide e ao local de saída.

Fim dos nossos serviços
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Preço por pessoa em quarto duplo, conforme número de participantes,
BASE 26
PAX
PREÇO POR PESSOA EM DUPLO

1.511 €

TAXAS AEROPORTO

114 €

PREÇO TOTAL COM TAXAS INCLUIDAS

1.625 €

Suplemento para viagem em quarto Individual…………….. 220 €
- Taxas aeroporto incluído, passíveis de alteração até 20 dias antes da partida.
Os preços incluem:
 Voos base ida e volta em classe económica – Taxas de aeroporto e combustíveis incluídas;
 Voo domestico conforme itinerário;
 Estadia conforme programa em quarto duplo alojamento e pequeno-almoço buffet em hotéis e categoria conforme mencionados no itinerário
ou similares;
 4 Noites hotel Steigenberger Pyramides 5 Stars ou Similar;
 3 Noites barco Steigenberger Minerva Nile ou Similar;
 Assistente Flash de Lisboa a Lisboa
 13 Refeições conforme programa, nos hotéis ou restaurantes locais, com menus de grupo pré determinados de acordo com a gastronomia local,
com pratos fixos não incluindo bebidas nem dietas especiais;
 Guia acompanhante local em língua espanhola e ou portuguesa;
 Todas as visitas e entradas mencionadas no programa como incluídas;
 Seguro Viagens incluindo as condições especiais para cancelamento antecipado e interrupção de viagem e cobertura complementar Covid-19,
o qual pode ser consultado em www.flashviagens.com
 Vistos incluídos;
 Gorjeta para Barco – Motoristas – Restaurantes
 Assistência nas formalidades de check in no dia de regresso
 Assistência telefónica 24 horas;
 1 Mochila de viagem por pessoa
 Condições gerais conforme nossa programação Grandes Viagens.

Excluindo:
 Bebidas, extras de carácter pessoal na viagem, nos hotéis, nos restaurantes e todos os serviços não indicados;
 Taxas hoteleiras e/ou de aeroporto que apenas possam ser pagas localmente;
 Gorjeta Guia acompanhante não incluído valor de referencia 2eur por pessoa por dia;
 Qualquer tipo de testes a Covid 19 e outros.

NOTA:
- Programa e visitas elaborados com base na nossa experiência de mais de 20 anos em circuitos.
- Os preços são baseados na ocupação média por autocarro;
- Os preços estão igualmente sujeitos a alterações cambiais, passíveis de alteração até 20 dias da partida ou até á data de pagamento final do grupo.
- Taxas aeroporto incluídas no preço são igualmente passíveis de alteração até à data de emissão dos bilhetes.
- Para estas viagens é obrigatório o envio da cópia dos Passaportes de todos os passageiros com uma validade mínima de 6 meses à data do regresso.
Assistência 24 Horas
Serviço de acompanhamento do cliente 24 horas para ajudar a resolver todo o tipo de imprevisto. Este serviço permanente, é efectuado por um número
de emergência em Portugal que com toda a logística existente, permite resolver, no momento qualquer problema.

Viajar para o Egito:
Para viajar para o Egipto, precisará fazer um teste de PCR COVID 19 e enviar um formulário de declaração de saúde antes da chegada.
A partir de 1 de Setembro de 2020, todos os passageiros, incluindo cidadãos egípcios, deverão possuir um certificado de teste de PCR COVID 19 negativo
impresso de um laboratório credenciado em inglês ou árabe. O teste deverá ser feito dentro de 72 horas antes da partida de seu voo para o Egito. O
certificado deve ser carimbado pelo laboratório ou hospital e deve incluir as seguintes informações:
• A data e hora em que a amostra foi colhida
• Detalhes do tipo de amostra colhida
O certificado de teste de PCR COVID 19 não deve ter nenhuma modificação ou alteração (por exemplo, adição ou exclusão).
Formulários obrigatórios
Todos os passageiros devem preencher um formulário de declaração de saúde que será fornecido a bordo do avião.
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Regressar a Portugal:
No regresso, é obrigatório apresentar, no momento do check-in, o comprovativo de teste PCR, com resultado negativo, realizado nas últimas 72 horas
antes do embarque, OU Certificado Digital COVID da UE desde que tenham concluído o processo de vacinação, pelo menos, 15 dias antes da viagem.
Deverá ainda ser preenchido o Passenger Locator Card (https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card) após o check-in online ou no
aeroporto. Antes do embarque, os passageiros deverão apresentar o formulário preenchido nos seus telemóveis.

Notas importantes:
- As datas de depósito e fecho do grupo poderão variar conforme a companhia aérea envolvida.
Ao dispor para qualquer esclarecimento.
Melhores cumprimentos,
JOSE JOÃO LUZ
Tel. 22 508 12 40
91 802 35 34
Mail: jose@flashviagens.com
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