
30/09/2019 

 

06 noites, incluindo: 

Assistência e traslados de chegada e partida  
06 noites de acomodação no hotel escolhido com café da manhã 

05 dias de visitas com guia falando espanhol e entradas (conforme itinerário) 
01 jantar em Beirute (01º dia) 
Seguro viagem April Vip 100 

Hotéis Categoria 
Baixa Alta 

Dbl Sgl Dbl Sgl 

MOZART Turistica 1445 1699 1543 1822 

PLAZA/CASA D’OR/GEMS Primeira 1574 1852 1696 2078 

RAMADA DOWNTOWN/LANCASTER/FOUR POINTS by SHERATON Primeira Sup 1624 1975 1829 2353 

LE BRISTOL/RADISSON BLU VERDUN/RADISSON BLU MATINEZ Luxo 1727 2209 1875 2434 

MOVENPICK & RESORT Luxo Plus 1929 2466 2257 3199 

Baixa temporada: 07 Jan a 31 May e de 01 Oct a 22 Dec 

Alta temporada: 01Jun a 30 Sep e de 23 a 31 Dec  
 

Valor do Single calculado para viajar com outras pessoas, se viajar sozinho, consulte acréscimo. 
É necessário visto para o Líbano. 

Importante: se o passaporte tiver carimbo ou visto de Israel, não entra no Líbano. 
 

 Preços por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva.  

 Financiamento e Taxa IRRF, sob consulta. 
 Seguro válido para passageiros com menos de 75 anos. Acréscimo para maiores U$35. 

 

 

Itinerário, clique aqui 
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01º Dia - Beirute 

Chegada, assistência no aeroporto e traslado ao hotel. Jantar. 

02º Dia - Beirute - Deir el Qamar / Beiteddine 

Começaremos nossa visita pela Capital do Libano, Beirute. Pigeons 

Rock, Coastal Avenue e logo o centro da cidade onde encontrare-

mos um dos maiores projetos de reconstrução do mundo e o Museu 

Nacional (fechado as segundas feiras). Atravessaremos Damour, um 

pequeno povoado, 17km ao sul de Beirute, e continuaremos outros 

26km ao este, passando pela encantadora cidade de Deir el Qamar. 

Que mantem sua arquitetura dos séculos XVII e XVIII. Continuare-

mos até o imponente Palácio de Beiteddine. O palácio é o melhor 

exemplo da arquitetura libanesa do princípio do século XIX, constru-

ído durante um período de 30 anos por Emir Bashir. Visitaremos o 

complexo do palácio e seus museus (vestuário e armas dessa época), 

assim como uma excelente coleção de mosaicos bizantinos bem 

conservados. Retorno ao hotel em Beirute. 

03º Dia - Beirute - Jeita / Harissa / Byblos 

Hoje visitaremos as grutas Jeita uma maravilha natural, e das melho-

res cavernas no Oriente Medio. Traslado em teleférico as cavernas, 

que constam de duas partes, galerias inferiores e superiores. As mais 

baixas são visitadas de barco, e as mais altas a pé. Desfrutaremos 

das refrescantes temperaturas, o som das correntes de água, as co-

lunas e esculturas formadas pela água e o tempo, com um eficaz 

sistema de iluminação, permitindo apreciar os telhados mais altos. 

Logo seguiremos para Harissa, subindo por teleférico (fechado as 

segundas feiras) até a Santa estátua de Notre Dame para uma vista 

impressionante de Jounieh e Beirute. À tarde, traslado a Byblos, a 

cidade mais antiga do mundo habitada continuamente durante 

5.000 anos. Visite a cidade Byblos: a Cidadela, a Igreja de San Juan e 

o antigo porto. Retorno ao hotel em Beirute. 

04º Dia - Beirute - Baalbeck / Ksara / Anjar 

Continuando nossas visitas, seguimos para visitar o valle de Beqaa e 

chegaremos a um dos melhores lugares históricos do mundo: visita-

remos Baalbeck onde descobriremos suas ruínas. O maior tesouro 

romano do Libano, está entre as maravilhas do mundo antigo. Inclui 

os templos de Júpiter, Baco e Venus, com o notável Gran Corte e a 

esplanada hexagonal. Continuaremos até a bodega Ksara para pro-

var a produção libanesa, logo iremos a Anjar e visitaremos o sítio 

histórico de Omayyad, localizado na parte sul. Na antiguidade, era o 

melhor local de comércio. Ao pé da Cordilheira Oriental, perto da 

fonte de água mais importante do rio Litani, Anjar foi favorecido ao 

longo da Idade Antiga e Média. Retorno ao hotel em Beirute. 

05º Dia - Beirute - Bcharreh / Cedars / Qozhaya 

Começaremos nossa visita de hoje pelo Museu Gebran em Bcharreh, 

seguimos até o famoso bosque dos cedros com cerca de 300 árvo-

res de cedro. É uma relíquia e um raro testemunho de bosques que 

no Libano era bem conhecido desde os tempos antigos. Os canane-

os, egípcios e fenícios utilizaram a madeira do cedro para construir 

seus templos. Seguimos até o monastério de San Antonio Qozhaya 

no vale de Qadisha cheio de cavernas e refúgios rochosos habitados 

desde o III milênio AC até a época romana. Retorno ao hotel em 

Beirute. 

06º Dia - Beirute - Sidon / Tyre 

Saída para visitar Sidón, um importante centro comercial e adminis-

trativo. Sua estrela é um castelo cruzado com vista ao porto. A cida-

de velha com seus becos e seus souks (mercados) que mantém até 

hoje suas características da Idade Média. Seguimos até Tyre, que 

antes era uma ilha. Os principais lugares de interesse são o Arco do 

Triunfo, o Hipódromo e a escavação com peças dos cruzados, roma-

nos, gregos e bizantinos. Retorno ao hotel em Beirute.  

07º Dia - Beirute 

Em horário a combinar, traslado ao aeroporto. 


