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VIAGEM MÍSTICA AO EGITO 
DE 04 A 18 DE OUTUBRO 

COM CRUZEIRO NO RIO NILO, CAIRO, LUXOR, ASWAN, KOM OMBO, EDFU, MENFIS E SAKARA  

 

SINTONIZAÇÃO COM OS PORTAIS INTERDIMENSIONAIS DE 

ÓRION DENTRO DA GRANDE PIRÂMIDE 
E AINDA: PALESTRA, WORKSHOP, INICIAÇÃO E VIVÊNCIAS. 

 

 
 

O  P A C O T E  I N C L U I 

 
o Passagem aérea internacional São Paulo / Cairo / São Paulo voando ETHIOPIAN em classe econômica. 

o 06 (seis) noites de hospedagem no LE MERIDIEN PYRAMIDS HOTEL & SPA  em apartamento standard e 02 noites 

em Hotel em Luxor em apartamento standard. 

o 01 (uma) noite de hospedagem em trem de Cairo para Aswan em poltrona primeira classe. 

o 03 (três) noites de hospedagem em Cruzeiro pelo Rio Nilo em cabine dupla (Navio Isadoura ou Miss World). 

o 01 (uma) noite de hospedagem em trem de Luxor para o Cairo em poltrona primeira classe 

o Café da manhã estilo Buffet servido diariamente nos hotéis do Cairo e Luxor. 

o Pensão completa durante as três noites de estadia no Cruzeiro pelo Rio Nilo. 

o Traslados privativos com acompanhamento de guia local falando Português. 

o Passeio privativo a fábrica de algodão egípcio com acompanhamento de guia local falando Português. 

o Passeio privativo a fábrica de papiros com acompanhamento de guia local falando Português. 

o Passeio privativo a fábrica de perfume com acompanhamento de guia local falando Português. 

o PASSEIOS PRIVATIVOS: MENFIS,  SAKARA, TEMPLO DE ISIS, TEMPLO DE KARNAC, TEMPLO DE 

LUXOR, VILA NÚBIA COM CAMELOS E VIAGEM A DENDERAH AO TEMPLO DE HATHOR - com guia local 

falando Português. 

o PASSEIO AS PIRÂMIDES DE QUÉOPS, QUÉFREN E MIQUERINOS. 

o Assistência completa pela EGP VIAGENS no Egito. 
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O PACOTE NÃO INCLUI 

 
o Não inclui ticket de entrada no parque ou entrada nas pirâmides. 

o Qualquer item não mencionado em “O PACOTE INCLUI”. 

o Despesas com passaportes, vistos e de caráter pessoal. 

o Gorjetas aos carregadores de malas, guias e chofer. 

o Taxas de embarque, serviços e administrativas no valor de USD 399. 

o As taxas serão cobradas ao câmbio do dia do pagamento. 
 

 

 

Valor por pessoa em Duplo USD 2.350,00 Valor por pessoa em Triplo USD 2.250,00 

Taxas de embarque, serviços e administrativas no valor de USD 399.00 
 
 

ROTEIRO DIA A DIA: 

 

01º DIA (05/10/2017) – SÃO PAULO / ADIS ABEBA / CAIRO Apresentação no aeroporto internacional de São 

Paulo para check-in junto aos balcões da cia. aérea Ethiopian e embarque com destino ao Cairo. Conexão em Adis 

Abeba. Chegada ao Cairo no inicio da noite. Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. 
 

02º DIA (06/10/2017) – CAIRO - Chegada ao Cairo, recepção, traslado ao hotel e pernoite. O nome da cidade em 

português significa “a Vitoriosa” e seu território é o maior do continente africano e do mundo arábico.  

Café da manhã, e as 10:00 PALESTRA NO HOTEL COM GLÁUCIA SCHATZMANN, EUSTÁQUIO PATOUNAS.  

Após a palestra, saída para visitar as famosas pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos (entrada no parque e nas 

pirâmides não incluso) e a impressionante Esfinge, esculpida em pedra. Almoço (não incluso) e visita as fábricas de 

papiros, de perfumes. Retorno ao hotel e noite livre. 

. – Sugerimos como OPCIONAL: JANTAR À NOITE NO CRUZEIRO PELO RIO NILO com navegação em torno da 

cidade do Cairo. Jantar à la carte a bordo de cruzeiro-restaurante pelo Rio Nilo, com danças típicas, a exemplo da dança 

do ventre, dança árabe, flucor, entre outras (bebidas não inclusas). 
 

03º DIA (07/10/2017) – CAIRO / ASWAN - Após o café da manhã, visita a Menfis e Sakara.  Passeio à Menfis, 

cidade do Deus Ptah. Fundada durante a dinastia I, sobreviveu ao longo da história egípcia faraônica e se tornou uma 

das maiores cidades da antiguidade. O Colosso de Ramsés II e o Alabaster Sphinx são duas das construções mais 

importantes da região. A oeste de Menphis está a Grande Pirâmide de Sakara, uma das mais antigas necrópoles da 

cidade. É considerada o grande complexo mortuário do Egito, durante várias dinastias, com destaque para a Pirâmide do 

faraó Djoser. Em Sakkara era a Escola de Mistérios Olho de Hórus. Ao final da tarde, traslado à estação ferroviária e 

partida de trem para Aswan. Acomodação em POLTRONA PRIMEIRA CLASSE. Pernoite a bordo. 

 

 04º DIA (08/10/2017) – ASWAN - Desembarque e traslado para o porto fluvial. Embarque no navio que fará o 

cruzeiro pelo Rio Nilo. Após a distribuição das cabines, passeio de barco pelo Rio Nilo para conhecer a região da Vila 

Nubia e seu povo amigável e colorido. Passeio com camelo incluso e retorno ao navio. Após o almoço a bordo, saída 

para visitar o Templo de Isis – onde faremos um ritual. Jantar e pernoite a bordo do navio em Aswan. Noite livre. 

 

05º DIA (09/10/2017) – ASWAN / KOM OMBO / EDFU - Pensão completa a bordo.  Navegação para Kom Ombo e 

Edfu. Pernoite a bordo do cruzeiro. Festa Egípcia da Galabéa no cruzeiro 

DURANTE A NAVEGAÇÃO À TARDE: WORKSHOP DE DANÇA DO VENTRE – COM DÉBORAH SAMAYA – 

DURAÇÃO: 1HORA. 

 Sugerimos como OPCIONAL: ABU SIMBEL - Saída com destino a Abu Simbel para visitar os templos de Ramsés II 

e sua esposa Nefertari. O complexo arqueológico fica aproximadamente a 200km de Aswan, no fim da lagoa de Nasser, 

quase na fronteira entre o Egito e Sudão, sendo considerada uma das mais belas obras feitas pelo ser humano. Tempo 

livre para fotos, visita aos templos e retorno para Aswan. 

 

06º DIA (10/10/2017) – EDFU / ESNA / LUXOR - Pensão completa a bordo. Navegação para Luxor via Esna. 

Pernoite a bordo em Luxor. 
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 Sugerimos como OPCIONAL: TEMPLO DO DEUS HÓRUS. Passeio ao Templo do Deus Hórus, construído entre 

237 e 57 a.C., considerado o mais perfeito templo da Antiga Civilização Egípcia.  

 

07º DIA (11/10/2017) – LUXOR - Café da manhã e desembarque do cruzeiro pela manhã.  

Sugerimos como OPCIONAL : VISITA AO VALE DOS REIS. Passeio ao Vale dos Reis, onde estão localizadas todas 

as tumbas da moderna Dinastia dos Reis (1550 – 830 a.C.), incluindo a tumba do Rei Tut Ankh Amon. Saída para o 

Templo Funeral da rainha Hatchepsut, esculpido sob a montanha a cerca de 1450 a.C. Visita ao Colosso de Memnon e 

às duas estátuas do Rei Amenophis III. Após o passeio, check in no hotel em Luxor e noite livre. 

 

08º DIA (12/10/2017) – LUXOR - Manhã livre. À tarde margem leste do Rio Nilo começando por Karnak, onde 

localiza-se o maior templo do Egito, construído em homenagem ao Deus Amon-Rá a cerca de 2000 a.C.  Visita ao 

Templo de Luxor.  

Sugerimos como OPCIONAL : PASSEIO DE BALÃO sobre Vale dos reis e Luxor. 

 

 09º DIA (13/10/2017) – LUXOR – Após o café da manhã, passeio para DENDERAH, visita ao Templo da deusa 

Hathor. Retorno a Luxor para embarque no trem para o Cairo. Acomodação em POLTRONA PRIMEIRA CLASSE. 

Pernoite a bordo. 

 

10º DIA (14/10/2017) – CAIRO - Chegada ao Cairo, recepção e traslado ao hotel. Dia livre para conhecer melhor a 

cidade do Cairo. 

Sugerimos como OPCIONAL: Passeio ao MUSEU EGÍPCIO, com a sua arte antiga e o tesouro do túmulo de 

Tutancâmon e depois para a CIDADELA DE SALADINO E A MESQUITA DE ALABASTRO. Visita noturna ao 

famosíssimo mercado egípcio KHAN EL KHALILI para compras de souvenirs.  

 

11º DIA (15/10/2017) – CAIRO - Café da manhã e dia livre. 

Sugerimos com OPCIONAL: Tour PORT SAID, PORT FUAD & CANAL DE SUEZ. Tour à Port Said, uma das mais 

belas cidades do Egito. Pequena, linda, conhecida por sua localização na zona franca do Egito. Port Said está localizada 

a 170 km de Cairo, no extremo norte do Egito, ao lado do Canal do Suez com o Mar Mediterrâneo. Fixada entre dois 

continentes, África & Ásia, vamos fazer uma rápida passagem pela cidade passando pelos centros comerciais, pegar a 

Balsa para atravessar o Canal de Suez (Lado Asiático do Egito), para conhecer as casas típicas de Port Fuad construídas 

pelos franceses e ingleses, sendo um dos destinos mais procurados pelos europeus no século passado. Haverá 

possibilidade de parada em um café e retornando á Port Said, visitaremos o Museu Nacional. Uma breve parada em 

frente o Museu Militar de Port Said e tempo livre na área do Mercado, que possui preços muito bons, para compras e 

retorno. Pernoite no Cairo. 

 

12º DIA (16/10/2017)– CAIRO – Café da manhã no hotel e restante do dia livre. 

.– Sugerimos como OPCIONAL: ALEXANDRIA, viagem pela manhã e retorno a noite. 
 

 

13º DIA (17/10/2017) – CAIRO – Dia livre. Ultimo dia no Egito. 

 

OPCIONAL - ENTRADA NA GRANDE PIRÂMIDE EXCLUSIVA COM O GRUPO - SINTONIZAÇÃO 

COM OS PORTAIS DE ÓRION – 2 horas somente o grupo dentro da grande pirâmide, antes da abertura do parque. 

 

– Sugerimos como OPCIONAL: ALMOÇO NO PARK AL AZHAR E CIDADE DO CAIRO - indispensável para 

quem visita a cidade, com traslado ida e volta do hotel. 

 

Sugerimos como OPCIONAL – SHOW DE LUZES NAS PIRÂMIDES. 
 

 

14º DIA (18/10/2017) – CAIRO / SÃO PAULO - No início da madrugada embarque em voo com destino à São 

Paulo. Conexão em Adis Abeba ou aeroporto das proximidades. Chegada em São Paulo prevista para a tarde. 

Desembarque e fim dos nossos serviços.  
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ATIVIDADES: 

 

 Palestra: “O ANTIGO EGITO E OS SINAIS - AS CHAVES EGÍPCIAS PARA ASCENSÃO E 

CURA” 

“RITUAL DE CONSAGRAÇÃO A CHAVE ANKH E INICIAÇÃO NO TEMPLO DE ISIS” 

“ANCORAGEM DA CHAMA DA ASCENSÃO NO TEMPLO DE LUXOR” 

Com GLÁUCIA SCHATZMANN  

Taróloga há 25 anos. Mestra de Reiki Egípcio. Dirigente por 22 anos da Fraternidade Cósmica 

Saint Germain. Terapeuta de Vidas Passadas. Autora de “O Guia Angélico”, editora Araújo, SP, 

1994. Autora da obra inspirada “O Faraó e a Pluma de Maat”, editora Giostri, SP, 2014. Fundadora 

do blog Universidade Tarot. Sintonizadora das “Chaves Egipcias para Ascensão e Cura”. Sensitiva 

e pesquisadora sobre o antigo Egito. 

 

 

 
“SINTONIZAÇÃO COM OS PORTAIS INTERDIMENSIONAIS DE ÓRION NA GRANDE 

PIRÂMIDE” 
Com FABI PREM 

Terapeuta Instrutora Metafisica Comportamental.  Canalizadora da CURA 

INTERDIMENSIONAL, técnica passada pelos Seres de Órion e Povo Azul.  

Fabi Prem tem ao longo dos anos iniciado centenas de pessoas na Cura Interdimensional e é 

considerada um dos principais Canais do Povo Azul no Brasil. 

 

 

 

 
 

Palestra: “ESPIRITUALIDADE E CONTATOS INTERESTELARES” 

Com EUSTÁQUIO PATOUNAS 

Nascido em Atenas-Grécia, Eustáquio É Conferencista com experiência internacional, desenvolveu 

uma sistemática de workshops e palestras sobre Terapia dos Fractais e ativação do potencial interno 

e ampliação da consciência.. É fundador-presidente da Socex - Sociedade de Estudos 

Extraterrestres. Desde 27 de Julho de 2005 produz, dirige e apresenta o Programa Vida Inteligente 

na TV Floripa Canal 4 da NET - Florianópolis. É também autor de 5 livros: Contatos Interestelares, 

Memórias de um Kumara, Raças Extraterrestres, O Ungido e O Grande Sol Central. 

 

 

 

 

 

 
WORKSHOP DE DANÇA DO VENTRE 

Com DÉBORAH SAMAYA 

Professora de Dança do Ventre há 20 anos. Déborah é iniciada nos mistérios femininos, sendo 

Sacerdotisa da Deusa. 

Terapeuta de Cura Quântica. 

 

 

 

 

 

 

* Todas as atividades são facultativas. 
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H O T É I S  P R E V I S T O S :  Le Meridien Pyramids Hotel  /  Pyramisa Isis Hotel Luxor 
 

 

PASSEIOS OPCIONAIS 
 

MUSEU EGÍPCIO E CIDADELA: US$ 60,00 por pessoa. 

O 2º mais visitado, sendo uma das atrações mais importantes do Cairo, no Museu Egípcio encontrará a fabulosa coleção 

do Rei Tutankhamon e monumentos de todos os períodos da história egípcia, desde a Era Pré-Histórica ao período 

Greco-Romano. Expõe mais de 165.000 artefatos egípcios, e os tesouros do Rei Tutankhamon são os destaques. 

 

 
 

 

MERCADO EGIPCIO KHAN EL KHALILI: US$ 25,00 por pessoa. 

No bazar Khan el Khalili, comércio com mais de 1000 anos, aproveitará um tempo livre para passear pelo labirinto de 

ruas e pechinchar por um souvenir da sua viagem ao Egito.  

 

  
 

 

PORT SAID & CANAL DE SUEZ: US$ 120,00 por pessoa (Duração: 08 horas)  

Tour à Port Said, uma das mais belas cidades do Egito. Pequena, conhecida por sua localização na zona franca do Egito, 

está localizada a 170 km de Cairo ao lado do Canal do Suez com o Mar Mediterrâneo e fixada entre dois continentes, 

África & Ásia. Passaremos pelos centros comerciais, e utilizaremos a Balsa para atravessar o Canal de Suez (Lado 

Asiático do Egito). Conheceremos as casas típicas de Port Fuad construídas pelos franceses e ingleses.  
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ALEXANDRIA: US$ 120,00 por pessoa (Duração: 08 horas) 

É a segunda maior metrópole egípcia, localizada no nordeste do Egito a 190 km do Cairo. Fundada pelo grego 

Alexandre “O Grande” e considerada a maior colônia grega do Egito, possui a maior biblioteca do mundo. Visita ao 

Pilar de Pompéia, Theatro Romano, Castelo de Katbay e o Palácio de Montaza, residência de verão da família. 

 

   
 

 

SHOW DE LUZES NAS PIRÂMIDES: US$ 50,00 por pessoa (Duração 02 horas)  

Desfrute do mundialmente famoso “Som da Pirâmide” e o show de luzes em Gizé. Ouvirá a história do Egito, vista 

através dos olhos da Esfinge ao longo dos séculos e verá as impressionantes luzes da pirâmide se iluminarem sob as 

estrelas. 

 
 

 

CRUZEIRO PELO RIO NILO COM JANTAR À LA CARTE NO CAIRO: US$ 79,00 por pessoa (Duração: 02 horas) 

Saída do seu hotel com traslado até a região do Rio Nilo, onde o será acomodado dentro de um cruzeiro restaurante com 

show e festa egípcia. Terá oportunidade de conhecer o Cairo à noite navegando pelo Rio Nilo, com jantar estilo buffet 

(bebidas não inclusas). O show iniciará com danças típicas, dança do ventre, flucor, e danças árabes. 

 

 
 

 

TEMPLO DO DEUS EDFU: US$ 45,00 por pessoa. 

Passeio ao Templo do Edfu, região do Deus Hórus. Construído entre 237 e 57 a.C., é considerado o mais perfeito templo 

da Antiga Civilização Egípcia. 
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ABU SIMBEL DE ÔNIBUS: US$ 150,00 por pessoa (Duração: 08 horas) 

Visita os templos de Ramsés II e sua esposa Nefertari. O complexo arqueológico fica a 200km de Aswan. 

É considerado uma das mais belas obras feitas pelo ser humano. Tempo livre e visita aos templos. 

 

  
 
PASSEIO DE BALÃO EM LUXOR: US$ 150,00 por pessoa.  

Traslado de cruzeiro em Luxor à margem ocidental. Será oferecido algum lanche antes de iniciar o passeio 

de balão (refrigerantes, chás, cafés, bolos ou doces). O passeio poderá ser realizado em qualquer dia, 

porém a confirmação dependerá das condições climáticas da região. 

 

  
 

 

CIDADE DO CAIRO E ALMOÇO NO PARK AL AZHAR: US$ 100,00 por pessoa. (Duração 6 horas). 

Traslado e passeio no Park Al Azhar, com seus jardins e a deliciosa comida servida no restaurante local. 

Linda vista para a cidade, excelente para relaxar e tirar belas fotos. Nesse passeio conheceremos a parte 

bela do Cairo, o downton, subida na Torre do Cairo e passeio no Shopping Center mais famoso da cidade. 

   
 

 

VALE DOS REIS, HATCHEPSUT E COLOSSOS DE MEMNON: US$ 75,00 por pessoa. 

Passeio ao Vale dos Reis, onde estão localizadas as tumbas da Dinastia dos Reis, incluindo a tumba do Rei 

Tutankhamon. Visita ao templo da Rainha Hatchepsut, cavado na montanha a cerca de 1450 a. C. Ao fim 

do passeio, visita ao Colosso de Memnon e às duas estátuas do Rei AmenophisIII. 
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Jefferson Souza vendas2@egpviagens.com.br 

o Passaporte válido por no mínimo 06 meses. 

D O C U M E N T A Ç Ã O  N E C E S S Á R I A : 

 

 

 

o Certificado Internacional de Vacina Contra a Febre Amarela. 

o Visto de entrada válido para o Egito no valor de US$ 80,00. 
 

 
 

O B S E R V A Ç Õ E S  I M P O R T A N T E S : 

 

o Valores sujeitos a confirmação no período escolhido para a viagem. 

o Os Hotéis e Cias Aéreas podem sofrer alterações devido à disponibilidade do período. 

o Podem ocorrer variações dos valores devido à disponibilidade da Cia Aérea e/ou serviços terrestres. 

o Disponibilidade sujeita a confirmação. 
 

C R U Z E I R O P E L O R I O N I L O :  

 
o O número de noites indicados no cruzeiro pelo Rio Nilo não significa que são de navegação. A primeira ou a última 

noite é normalmente com o barco ancorado em Luxor ou em Aswan. 

o O itinerário durante o cruzeiro pelo Rio Nilo é baseado no percurso que o barco previsto no pacote utiliza. Em 
caso de confirmação em outro barco, de mesma categoria, haverá pequenas alterações nos horários de navegação e 
ordem das visitas. 

o Em algumas épocas do ano, os itinerários dos cruzeiros pelo Rio Nilo podem ser realizados de maneira 

invertida, ou seja, iniciando-se em Luxor e finalizando-se em Aswan, respeitando as visitas aos lugares turísticos. 

o As autoridades egípcias fecham a exclusa de Esna todo mês de junho e de 01 a 16 de dezembro para manutenção 

da mesma. Sendo assim, todas as visitas a Luxor se realizam em ônibus desde Esna. 

o Gorjetas durante o cruzeiro pelo Rio Nilo: é comum se dar gorjeta dentro dos barcos para os funcionários que 

trabalham durante o cruzeiro (US$ 8,00 por dia). Este dinheiro deve ser entregue na recepção do barco, no dia 

da saída da embarcação. Não é obrigatório. 
 

T R E M  N O T U R N O  N O  E G I T O :  

 
o O trem noturno (Abela Egypto) no percurso do Cairo a Aswan e de Luxor ao Cairo chega ao destino na parte da 

manhã. Acomodações serão feitas em POLTRONA PRIMEIRA CLASSE. Com ar-condicionado. O trem dispõe de 

um vagão com serviço de bar. 
 

 

RESERVAS: 

As reservas devem ser solicitadas para o e-mail: reservas@egpviagens.com.br informando dados completos dos 

passageiros (nome, CPF, RG e data de nascimento) junto com a data de embarque desejada. Lembrando que a data é 

sujeita à disponibilidade e será confirmada apenas no momento da reserva. O nosso atendimento tem o prazo de 

48hrs após a sua solicitação para resposta. A    solicitação   de   reserva    deve   ser    feita   

com    pelo   menos   15   dias   de   antecedência   do   embarque.     As programações, preços, rotas e informações 

neste tarifário estão sujeitas a alteração e variações sem prévio aviso. É de responsabilidade exclusiva e integral do 

cliente conhecer todas as condições operacionais aqui indicadas, às quais declara total aceitação ao adquirir qualquer 

produto EGP VIAGENS. Os valores apresentados em nossos roteiros e site referem-se aos valores das excursões por 

passageiro, expresso em moeda estrangeira, a serem convertidos em reais pelo operador local no momento da 

compra. 
 

HOSPEDAGEM: 

As diárias nos hotéis iniciam às 15h00min e terminam às 11h00min. O hotel poderá oferecer diferentes acomodações:  

o apartamento duplo poderá ter duas camas separadas ou não. A entrada (check in) geralmente é autorizada a partir das 

15 (quinze) horas. Devido à política de alguns setores de reservas de hotéis, os nomes indicados na reserva somente 
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são enviados para o estabelecimento hoteleiro na semana de seu check in. Por isso é possível que o quarto esteja 

reservado, porém o nome ainda não esteja inserido no inventário do hotel. Em caso de problemas com o 

estabelecimento hoteleiro local (over booking) a EGP VIAGENS reserva-se a alterar as opções de hospedagem para 

hotéis similares. 

PAGAMENTOS: 

Todas as tarifas divulgadas são por pessoa, a não ser que haja alguma observação publicada. As tarifas poderão sofrer 

modificações sem necessidade de aviso prévio, até que a reserva esteja paga e confirmada. 

CANCELAMENTO / ALTERAÇÃO DE RESERVA POR PARTE DO FORNECEDOR: 

Em casos de ameaça confirmada de fenômenos da natureza, situação de calamidade pública, perturbação da ordem, 

acidentes ou greves prejudiciais aos serviços de viagem e que, eventualmente não permitam ao hóspede a continuidade 

de sua viagem, não são passíveis de reembolso pelos fornecedores de serviços, não cabendo à EGP VIAGENS  

qualquer ônus, penalidades ou indenizações. 

CANCELAMENTO / ALTERAÇÃO DE RESERVA POR PARTE DO CLIENTE: 

Independente da data de solicitação será cobrado taxas administrativas da operadora, multa dos fornecedores e 

companhia aérea, e diferença de tarifa (se houver). Os valores serão estabelecidos de acordo com as regras de tarifa da 

companhia aérea. Tarifas promocionais não são reembolsáveis. 

ALTERAÇÃO DE NOME: 

Alteração de nomes nos bilhetes de passagem aérea não é permitida após sua emissão. 

NO-SHOW – NÃO COMPARECIMENTO: 

Nos casos de não apresentação para embarque devido à documentação incompleta e/ou incorreta, abandono da viagem 

ou impossibilidade de embarque por qualquer razão não haverá nenhum reembolso ou compensação. 

A EGP VIAGENS NÃO É RESPONSÁVEL POR: 

Despesas decorrentes de atrasos de chegada e/ou saída, redução e/ou prolongamento de estada nem quaisquer prejuízos 

materiais, pessoais ou morais que eventualmente os passageiros venham a sofrer por motivos de força maior como 

greves, apagões aéreos, fechamento de aeroportos, atrasos de voos, meteorologia ou outros alheios à atuação da 

organizadora, nem por extravio, danos ou furtos de bagagem, acidentes, doenças ou falecimento. Para assegurar-se de 

alguns destes itens recomendamos a compra de um cartão de assistência de viagem. 

Os preços mencionados neste programa estão sujeitos à alteração sem prévio aviso e/ou reajustes devido à oscilação 

cambial entre as moedas utilizadas, às alterações de tarifas aéreas determinadas pela ANAC e cias aéreas envolvidas ou 

em função da indisponibilidade nos hotéis ou mudança de categoria de apartamento previsto nesta cotação. 
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