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15 DE SETEMBRO DE 2022

EEgito & Turquiagito & Turquia
COMCOM CRUZEIRO NO RIO NILO CRUZEIRO NO RIO NILO



1º DIA – QUI (15/09/2022) SALVADOR / SÃO PAULO
Comparecimento ao aeroporto de Salvador em 
horário determinado para embarque com destino a 
Istambul via São Paulo.

2º DIA – SEX (16/09/2022) SÃO PAULO/ ISTAMBUL 
Chegada em Istambul, ao maior centro cultural e 
financeiro da Turquia. Recepção e traslado ao hotel 
para acomodação. 

3º DIA – SAB (17/09/2022) ISTAMBUL / CAIRO
Café da manhã no hotel. Em horário determinado 
saída para o aeroporto interacional de Istambul para 
embarque com destino ao Cairo. Chegada ao Cairo, 
porta de entrada do Egito; a cidade surpreende pela 
grandeza de seus monumentos e por sua rica história. 
Recepção e traslado ao hotel para acomodação. 

4º DIA – DOM (18/09/2022) CAIRO
Café da manhã no hotel. Logo após, saída em city 
tour panorâmico pela cidade do Cairo, passando por 
alguns dos mais fascinantes atrativos do Egito, como o 
rosado prédio do Museu Egípcio, que abriga tesouros 
arqueológicos milenares e concentra um amplo acervo, 
em continuação, seguiremos pelas famosas Pirâmides 
e pela Esfinge de Gizé, imponentes, misteriosos 
e impressionantes atrativos, que são conhecidos 
mundialmente. Conheceremos também o imenso 
mercado de Khan el Khalil, no coração da cidade 
antiga, em atividade há mais de 1000 anos. Centenas 

de tendas estão espalhadas por ruelas estreitas que 
vendem as mais variadas mercadorias. Após nossas 
visitas, retorno ao hotel para acomodação. (Entradas 
ao interior das Pirâmides não estão incluídas).

5º DIA – SEG (19/09/2022) CAIRO
Café da manhã no hotel. Cairo vale um olhar atencioso 
para apreciar traços históricos e culturais típicos de 
uma civilização que preserva sua essência frente 
à todas as mudanças ao longo de milênios. Hoje 
faremos uma visita a Copta mais conhecido como o 
Bairro Católico, uma aérea cristã da capital Egípcia 
que abriga vasto patrimônio histórico e monumental. 
À noite, jantar a bordo de um cruzeiro pelo Rio Nilo. 
Ao final, retorno ao hotel. 

6º DIA – TER (20/09/2022) CAIRO / LUXOR 
Café da manhã no hotel. Em horário determinado ida 
ao aeroporto para embarque com destino a Luxor. 
Chegada e traslado ao porto para embarque em um 
cruzeiro no rio Nilo, que faz do Egito um dos lugares 
mais fascinantes para contemplar a passagem do 
tempo. Este cruzeiro levará para uma memorável 
viagem entre Assuã e Luxor, em que será possível 
apreciar deslumbrantes paisagens, observar a vida 
dos camponeses egípcios ao longo do rio Nilo com 
seus costumes e técnicas dos tempos antigos, além 
de visitar magníficos templos e monumentos que 
refletem a riquíssima história do Antigo Egito, uma 
das primeiras grandes civilizações da humanidade.  
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ITINERARIO

15 DE SETEMBRO DE 2022

EEgito & Turquiagito & Turquia



7º DIA – QUA (21/09/2022) CRUZEIRO (LUXOR E 
KARNAK) 
Café da manhã a bordo. Em horário determinado visita 
aos Templos de Karnak que fica na Margem leste do 
Rio Nilo e foi dedicado à vida e aos vivos. Com um 
tamanho que supera todos os outros do país, sua 
construção demorou quase  dois mil anos. E, ainda 
assim, não foi totalmente concluída, segundo estimam 
os estudiosos. Sua restauração e conservação tiveram 
início no século 18 e, até hoje, não foram terminadas: 
as buscas no local nunca cessaram e, de tempos 
em tempos, uma nova descoberta ou uma nova 
interpretação sobre o templo surge no meio desses 
empoeirados tijolos. Ao final do passeio, retorno ao 
navio. Jantar e pernoite a bordo em Luxor. 

8º DIA – QUI (22/09/2022) CRUZEIRO (ASWAN) 
Café da manhã a bordo. Hoje seguiremos em direção 
a Aswan. Chegada e visita à Grande Barragem e ao 
magnífico Templo de Philae. Almoço a bordo. À tarde, 
passeio pelo Rio Nilo em barco a motor e visita ao 
belíssimo Jardim Botânico. Jantar e pernoite a bordo 
em Aswan. 

9º DIA – SEX (23/09/2022) ASWAN / CAIRO 
Café da manhã a bordo e final de nossa inesquecível 
viagem pelo Nilo. Em horário determinado desembarque 
do navio e saída ao aeroporto para embarque com 
destino a Cairo. Chegada a Cairo, recepção e traslado 
ao hotel para acomodação. 

10º DIA – SAB (24/09/2022) CAIRO / IZMIR/ 
KUSADASI 
Café da manhã no hotel. Em horário determinado ida 
ao aeroporto para embarque com destino a Kusadasi 
via Izmir. Chegada em Izmir, recepção e traslado ao 
hotel em Kusadasi. 

11º DIA – DOM (25/09/2022) KUSADASI / EFESO/ 
CASA DA VIRGEM MARIA 
Café da manhã no hotel. Em horário determinado 
saída em direção a Éfeso, cidade antiga e melhor e 
mais conservada da Ásia Menor. Durante os séculos 
I e II, teve uma população de 250.000 habitantes 
e monopolizou a riqueza do Oriente Médio. Dando 
continuidade ao nosso passeio visitaremos a última 
morada da mãe de Jesus, a Casa da Virgem Maria e 
finalizando na Basílica de São João Evangelista. Ao 
término do passeio, retornaremos para Kusadasi. 
Chegada para acomodação no hotel. 

12º DIA – SEG (26/09/2022) KUSADASI / 
CAPADOCIA 
Café da manhã no hotel. Em horário determinado, saída 
com destino a Capadócia, uma fascinante região que 
conta com uma fantástica paisagem de aspecto lunar 
e extraordinárias formações de larvas procedentes da 

erupção do Monte Erciyes e da ação da erosão. Nesta 
surpreendente área estão localizadas uma infinidade 
de pequenos povoados e igrejas encravadas na rocha. 
Chegada para acomodação no hotel.

13º DIA – TER (27/09/2022) CAPADOCIA / ANKARA
Logo cedinho poderemos participar, se o tempo 
permitir, de um passeio de balão para deslumbramo-
nos com a paisagem da Capadócia ao amanhecer 
(opcional). Café da manhã no hotel. Hoje o dia 
será dedicado a conhecer a estonteante região de 
paisagens lunares, formadas durante séculos sobre 
grossa camadas de larvas esculpidas por vulcões. 
O Vale do Goreme incrível complexo Monástico 
Bizantino integrado por igrejas escavadas nas rochas 
com belíssimos afrescos, as chaminés de fadas de 
Urgup, cones coroados com pedras planas. A cidade 
subterrânea é a última parada, refúgio dos primeiros 
cristãos. Ao término do passeio, retorno ao hotel. Em 
horário determinado traslado com destino a Ankara. 
Chegada e acomodação no hotel. 

14º DIA – QUA (28/09/2022) ANKARA / ISTAMBUL 
Café da manhã no hotel. Logo após, saída em city 
tour pela capital da Turquia, a Cidade de Ankara. 
Uma cidade moderna, repleta de vestígios históricos, 
castelos e ruínas das civilizações hitita, frígia, helênica, 
romana, bizantina e otomana com o imponente 
memorial de Atarturk. Ao final do passeio seguiremos 
rumo a Istambul. Chegada e acomodação no hotel.

15º DIA – QUI (29/09/2022) ISTAMBUL 
Café da manhã no hotel. Logo após saída em city tour 
panorâmico pela cidade que ocupa ambas as margens 
do estreito do Bósforo e ao norte do mar de Mármara, 
os quais separam a Ásia da Europa no sentido norte-
sul, uma situação que faz de Istambul a única cidade 
no mundo edificada em dois continentes. Ao final do 
passeio retorno ao hotel para acomodação. 

16º DIA – SEX (30/09/2022) ISTAMBUL 
Café da manhã no hotel. Logo em seguida, saída 
para conhecer as ‘‘Jóias da Constantinopla’’: visita a 
magnifica residência dos sultões no Palácio Topkapi; 
Museu de Santa Sofia que é uma obra-prima da 
engenharia e arquitetura, o Hipódromo Romano do 
ano de 203 e o famoso e secular Grand Bazar. Ao 
final, retorno ao hotel.

17º DIA – SAB (01/10/2022) ISTAMBUL / SALVADOR 
Café da manhã no hotel. Em horário determinado, 
traslado ao aeroporto de Istambul para embarque com 
destino a Salvador.Chegada e fim de nossos serviços!

Obrigado  por viajar com a Lobotur
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CONTRATO DE VIAGEM CONDIÇÕES GERAIS 

PARTE TERRESTRE  (PREÇOS POR PESSOA EM DÓLARES)

ACOMODAÇÃO INDIVIDUAL
 A PARTIR DE USD 3.664,00 A PARTIR DE USD 2.929,00

ACOMODAÇÃO DUPLO

EU , ___________________________________________________________________________________________________ DECLARO HAVER LIDO E ACORDADO COM O ACIMA 
DESCRITO, BEM COMO, AUTORIZO DESDE JÁ A RESERVA DOS SERVIÇOS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ACIMA DESCRITAS.
SALVADOR, _______/_______________________/________    _____________________________________ / Nº RG ________________________   |  __________________________

• Assistência no aeroporto desde Salvador;
• Passagem aérea voando GOl e Turkish airlines; 
• Voos internos Cairo/Luxor/Aswan/Cairo;
• Traslados: aeroporto/hotel/aeroporto;
• Regime alimentar: 
  Café da manhã em Istambul; 
  Cruzeiro de 03 dias com pensão completa; 
  Café da manhã e jantar no restante do roteiro (sem bebidas);
• Guias locais falando português ou espanhol conforme disponibilidade;
• City tour panorâmico e visitas de acordo com o itinerário;
• Maleteiros nos hotéis (01 volume por pessoa);
• Assistente Lobotur durante toda a viagem para um grupo mínimo   
  de 30 pagantes;
• Hospedagem em hotéis de Categoria Primeira.
• Kit de viagem.
• Literatura geral de todo o roteiro.
• Correio LOBOTUR.

•Taxas em geral: Governamental; Administrativa; Excesso de bagagem; Entre outras.
• Maleteiros em geral (portos, aeroportos, etc).
• Passeios opcionais e/ou sugeridos.
• Despesas com documentação pessoal (Gastos com passaportes e vacina).
• Pernoites e refeições que excedam os programados quando for o caso.
• Bebidas e outras despesas de caráter pessoal (telefonemas, lavanderia, bar, frigobar, 
  restaurantes,  sauna, ginástica, filme  de televisão à cabo e outros);
• Traslado de chegada e/ou saída em data ou horário diferente do grupo.
• Gorjetas em geral para guias, motoristas, garçons, entre outros;
• E TUDO QUE NÃO ESTIVER EXPRESSAMENTE MENCIONADO COMO INCLUÍDO 
NO PROGRAMA.

Parte Terrestre: Entrada de 20% + saldo em 09X nos cartões de crédito (exceto 
Hipercard) ou Parcelamento em Boleto (Obs: Para boleto, a compra deve estar 
totalmente quitada até 30 dias antes do início da viagem. Sendo que, conforme 
avança o tempo/mês consequentemente reduz o número do parcelamento).
Parte Aérea: 12x nos cartões de crédito (exceto Hipercard).
Obs.: A taxa de embarque será acrescida na primeira parcela.

PREÇOS E TAXAS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO

CONDIÇÕES SUJEITAS A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO

• PASSAPORTE VÁLIDO COM DATA DE EXPIRAÇÃO SUPERIOR A 06 MESES.
• VISTO EGITO.
• Certificado Internacional da vacina Febre Amarela, deve ser providenciado até 11 
dias antes do embarque e outras vacinas solicitadas. • Teste RT-PCR negativo ou não 
reagente para COVID-19. • Certificado de imunização total da COvid-19. 
Os passageiros terão a inteira responsabilidade de atender as exigências legais quanto 
à apresentação das vias originais e em bom estado de conservação dos documentos 
necessários para esta viagem. A LOBOTUR não terá qualquer responsabilidade caso o 
embarque seja impedido pelas autoridades em função de problemas na documentação 
dos passageiros.

01- O ORGANIZADOR declina-se de toda responsabilidade por qualquer dano e 
inconveniência que o turista ou seus haveres sofram por: guerras, greves, atrasos 
e antecipações nos horários que nossos programas incluem, incidentes e suas 
consequências, anormalidades, roubos, danos e extravios de bagagem e objetos 
pessoais, qualquer que seja a causa que os tenha determinado durante as viagens 
aéreas, marítimas - fluvial, terrestres e etc. Todas as despesas provenientes de ditas 
causas correrão por conta do turista;
02- O ORGANIZADOR não responde por atrasos, antecipações ou mudança de 
horários e cancelamentos das excursões e vôos decorrentes de condições atmosféricas, 
pandemicas ou todas e quaisquer catástrofes naturais, tais como, tempestades, nevascas, 
tormentas, terremotos, maremotos, ciclones, avalanches, tornados, furacões e descargas 
de vulcões, bem como decisões governamentais, atos de terrorismo, passeatas, feriados 
locais, roubos, furtos, quedas, acidentes, decisões das empresas aéreas e falência dos 
prestadores de serviços.
03- A BAGAGEM e qualquer outro objeto de propriedade do turista, que os mesmos 
levem consigo, viaja, sempre e em qualquer lugar sob a custódia do passageiro por 
sua conta e risco, já que não estão incluídos no contrato de transporte. Portanto, a 
organização não se responsabiliza por qualquer dano ou perda que sofrerem seus 
pertences;
04- O ORGANIZADOR declina-se ainda de toda a responsabilidade por qualquer 
deficiência em todo o serviço prestado por terceiros: Cias Aéreas, marítimas-fluviais, 
terrestres, empresas de transportes, hotéis, restaurantes, etc. sendo unicamente 
intermediário entre os Passageiros e as Entidades ou pessoas acima mencionadas;
05- O ORGANIZADOR recomenda sempre a compra de um cartão de assistência 
internacional (Seguro de Viagem). Quando não incluído no programa escolhido, o 
passageiro deverá comprar um cartão no ato de inscrição da viagem e estará sujeito 
as Condições Gerais do Seguro de Viagem que excluem a cobertura de doenças 
físicas, psíquicas, mentais e pré-existentes em sentido amplo. Despesas adicionais não 
cobertas pelo cartão de assistência internacional (Seguro de Viagem), serão de inteira 
responsabilidade do mesmo. Neste caso, o ORGANIZADOR não responde com qualquer 
participação na assistência ou complemento do Seguro de Viagem. Se o passageiro, de 
alguma forma, prejudicar bom andamento da excursão e dos demais usuários, poderá 
ser desligado da mesma, sem qualquer devolução ou indenização.
06- QUANDO O TRANSPORTE se efetuar em ônibus, em caso de acidente, o turista se 
submete à legislação da nação onde o veículo estiver matriculado e com a moeda legal 
do dito país; 
07- O PAGAMENTO das indenizações fica a cargo sempre e unicamente da Companhia de 
Seguros. AO ATO DE INSCRIÇÃO no roteiro acima especificado implica, automaticamente 
na concordância às Condições Gerais e cancelamento ora estabelecidas.

Cada passageiro terá direito a transportar até 01 (hum) volume com no máximo 23kg 
cada. No entanto, podem variar sem prévio aviso de acordo com as Cias Aéreas. 

PASSAGEIRO LOBOTUR

NOSSOS PREÇOS INCLUEM:

NOSSOS PREÇOS NÃO INCLUEM:

CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

FRANQUIA DE BAGAGEM

CONDIÇÕES GERAIS E RESPONSABILIDADES

Em caso de eventual cancelamento da viagem, que anteceda aos períodos 
especificados abaixo, uma multa no valor de U$D 300,00 (trezentos dólares) 
será rigorosamente aplicada independente de qualquer motivo apresentado.
Nos períodos estabelecidos as multas de cancelamento serão as seguintes:
Até 120 dias antes do embarque ………………………………  40% do valor total
De 119 a 89 dias antes …………………………………………………60% do valor total
De 88 a 60 dias antes ………………………………………………… 80% do valor total
Menos de 59 dias antes do embarque ………………..............100% do valor, que implica 
na perda total dos serviços, sem condições de reembolsos ou compensações 
pelos serviços não utilizados independentes dos motivos apresentados.
OBS.: Em todos os casos se o passageiro estiver dividindo o apartamento com outro 
que não cancelar a reserva, o primeiro terá que descontar do seu reembolso, além 
das outras multas e taxas, a diferença de preço na acomodação do passageiro que 
irá viajar, salvo se for conseguida a sua substituição por outro passageiro pagante. 
Em caso de cancelamento da viagem, o reembolso será feito ao câmbio do 
dia do pagamento efetuado, no ato da compra (na agência). 
*Taxas administrativas do cartão de crédito. | * Taxas de impostos de remessa IOF.  
** O ressarcimento sem multa devido ao selo de garantia por vacina, só será concedido caso 
o passageiro não consiga se vacinar por falta da vacina.

CANCELAMENTO

A operadora se reserva ao direito de alterar a ordem do percurso, modificar horas de saída, 
substituir qualquer dos hotéis previstos por outros de similar categoria sem nenhuma cobrança 
ou devolução financeira.
OBS: O alojamento nos hotéis obedece, regra geral, ao critério internacional de horário 
de entrada (check-in às15:00hs) e horário de saída (check-out às 10:00h).

ITINERÁRIO

PARTE AÉREA (PREÇOS POR PESSOA EM DÓLARES)

TAXA DE EMBARQUE
 A PARTIR DE USD 410,00 A PARTIR DE USD 1.660,00 

CLASSE ECONÔMICA

 A PARTIR DE USD 153,00VALOR DO SEGURO POR PESSOA

“PARA PASSAGEIROS ATÉ 69 ANOS DE IDADE SEGURO DE VIAGEM COM COBERTURA 
DESPESA MÉDICO E OU HOSPITALAR DE US$ 60.000,00 (SESSENTA MIL DÓLARES) 
INCLUINDO COVID-19 VÁLIDO EXCLUSIVAMENTE NO EXTERIOR, CONFORME CONDIÇÕES 
DO SEGURO, ENTRETANTO OUTRO SEGURO DE VIAGEM, COM COBERTURA MAIOR, PODERÁ 
SER CONTRATADO PELO PASSAGEIRO. OBS:.  PASSAGEIROS COM IDADE SUPERIOR A 
69 ANOS DE IDADE ACRÉSCIMO DE US$ 6,50 (SEIS DOLARES E CINQUENTA CENTS) POR 
DIA, CONSULTE-NOS SOBRE CONTRATAÇÃO. ESTE SEGURO NÃO COBRE DOENÇA PRÉ-
EXISTENTE.”

SEGURO VIAGEM


