
28/04/2023 

 

05 noites incluindo: 

05 noites com meia pensão, no hotel selecionado 
Assistência e traslados de chegada e partida 

04 dias de visitas com guia falando espanhol e entradas (conforme itinerário) 
Seguro viagem Coris Vip 100 

Hotéis Previstos: Categoria Dbl Sgl Validade 2023 

Gems / Parisian Primeira 1316 1554 May a 14 Jun+Sep a 22 Dec 

  1360 1640 15 Jun a Aug+23 a 31 Dec 

Warwick Palm Beach / Four Point by Sheraton Primeira Sup 1444 1767 May a 14 Jun+Sep a 22 Dec 

  1489 1857 15 Jun a Aug+23 a 31 Dec 

Martinez Radisson Blu / Radisson Blu Verdun Luxo 1595 1982 May a 14 Jun+Sep a 22 Dec 

  1742 2235 15 Jun a Aug+23 a 31 Dec 

Opcional, suplemento Pensão Completa U$214  

 
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. 

Início Beirute: Segunda-feira

Descritivo do programa, clique aqui 

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

 Financiamento: 30% de entrada + taxas a vista e saldo em até 04 parcelas no cartão.  

Financiamento em até 09 parcelas, sob consulta. 

 Taxa IRRF sob consulta.   Preços não são válidos para Feriados e Congressos. 

 Seguro incluído para passageiros com menos de 60 anos. Consultar acréscimo para maiores. 



28/04/2023 

 

01º dia - BEIRUTE 
Chegada, recepção e traslado ao hotel. 
02º dia - BEIRUTE / BEITEDDINE / DEIR EL QAMAR / BEIRUTE 
Pela manhã visita a capital do Libano, Beirute. Começaremos com a Pedra dos Pombos, a avenida costeira, depois o centro da cidade, o 
Museu Nacional. Em seguida, visitaremos a cidade de Beiteddine para conhecer seu importante palácio. Seguiremos para uma visita a 
Deir El Qamar, uma cidade antiga que possui um centro histórico que representa a prosperidade dos séculos XVII e XVIII. Retorno ao 
hotel em Beirute. 
03º dia - BEIRUTE / JEITA / HARISSA / BYBLOS / BEIRUTE  
Saída para visitar as Grutas de Jeita, uma bela maravilha natural e das melhores grutas do Oriente Médio, traslado de teleférico para o 
complexo composto por 02 galerias. Galeria inferior visitada de barco e a superior a pé. Em seguida, continuaremos para Harissa, subin-
do de teleférico até a estátua de Nossa Senhora para uma visita deslumbrante de Jounieh e Beirute. À tarde, seguiremos para Byblos, a 
cidade mais antiga do mundo, para conhecer sua cidadela,  a Igreja de San Juan e o antigo porto. Retorno ao hotel em Beirute. 
04º dia - BEIRUTE / SIDON / TIRO / BEIRUTE  
Viajaremos até Tiro, antigamente uma ilha, para visitar o Arco do Triunfo, o Hipódromo e a escavação que remonta as obras primas da 
época dos cruzados, romanos, gregos e bizantinos, Sidon, centro comercial e administrativo. Então passaremos por Sidon, que se destaca 
por seu castelo cruzado que domina o porto, a cidade velha e seus souks com características medievais. Retorno ao hotel em Beirute. 
05º dia - BEIRUTE / BAALBECK / KSARA / ANJAR / BEIRUTE  
Partida para visitar o Vale do Beqaa e conhecer Baalbeck e suas ruínas, um tesouro romano que conta as maravilhas do mundo antigo. O 
local inclui os templos de Júpiter, Baco e Vênus, com o extraordinário Grande Pátio e o Pátio Hexagonal. Em seguida, visitaremos a viní-
cola Ksara para conhecer a produção libanesa. Em seguida, visitaremos Anjar e o seu local histórico Omayyad, localizado na parte sul da 
planície. Retorno ao hotel em Beirute. 
06º dia - BEIRUTE  
Em hora a ser definida, traslado ao aeroporto e fim dos nossos serviços. 


