03/05/2022

07 noites incluindo:
07 noites com café da manhã, no hotel selecionado
Assistência e traslados de chegada e partida
06 dias de visitas com guia falando espanhol e entradas (conforme itinerário)
Seguro viagem Coris Vip 100
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Hotéis Previstos:

Categoria

The Parisian

2022
Baixa temporada: 10 a 31 May+Sep a 22 Dec
Alta temporada: Jun a Aug
Opcional, suplemento Meia Pensão:
Primeira U$242 / Primeira Superior U$301 / Luxo U$422
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: 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.
Descritivo do programa, clique aqui

03/05/2022

01º dia - Beirute
Chegada, recepção e traslado ao hotel.
02º dia - Sidon / Tyre (190 km)
Saída para visitar o Sul do Líbano - Via Damour - a visita do Sul
começará com Sidon, um centro comercial e administrativo. Sua
estrela é um castelo cruzado com vista para o porto. A cidade velha
ainda está de pé com seus becos e seus souks (mercados) que
mantiveram suas características da Idade Média. Sua história antiga
é obscura não apenas por falta de escavações arqueológicas; mas
também pelo saque de suas antiguidades e monumentos antigos
no final do século XIX e início do século XX. Continuação para Tyre,
que antes era uma ilha. Os principais locais de interesse são o Arco
do Triunfo, o Hipódromo e as escavações que trazem obras-primas
dos cruzados, romanos, gregos e da era bizantina. Retorno ao hotel
em Beirute.
03º dia - Harissa / Byblos (86 km)
Saída para visita à Capital do Líbano: Beirute. Visitaremos a Pedra
dos Pombos, a Avenida Costeira, depois o centro da cidade onde
você encontrará um dos maiores projetos de reconstrução do
mundo e visita ao Museu Nacional. Em seguida, continuaremos
para Harissa, subindo de teleférico (fechado na segunda-feira) até a
estátua sagrada de Notre Dame para uma vista deslumbrante de
Jounieh e Beirute. À tarde, prosseguimos para Byblos, a cidade mais
antiga do mundo habitada continuamente por 5.000 anos. Visite a
cidade de Byblos: a Cidadela, a Igreja de São João e o antigo porto.
Retorno ao hotel em Beirute.
04º dia - Bcharreh / Cedars / Qozhaya (240 km)
Hoje visitaremos o Museu Gebran em Bcharreh. Em seguida, visita a
floresta de cedros que contém cerca de 300 cedros. É uma relíquia
e um raro testemunho das madeiras pelas quais o Líbano era bem
conhecido nos tempos antigos. Os cananeus, egípcios e fenícios
usaram madeira de cedro para construir seus templos e navios.
Continuamos para o Mosteiro de St Antonios Qozhaya no Vale
Qadisha repleto de cavernas e abrigos de pedra habitados desde o
terceiro milênio AC até o período romano, o vale está repleto de
capelas de cavernas, eremitérios e mosteiros talhados na rocha.
Retorno ao hotel em Beirute.

05º dia - Jeita Grottoes / Faqra / Beit Mery (53 Km)
Saída para a gruta Jeita. A gruta é um trabalho lento da natureza
durante os últimos mil anos. Visita a pé da gruta superior que tem
acesso por teleférico e depois à gruta inferior que é visitada em
pequeno barco no lago interno. Subiremos a montanha para chegar
a Faqra. Cerca de 1500 metros acima do nível do mar, ergueu-se
um templo romano em muito bom estado. Continuaremos pelas
aldeias de montanha libanesas via Kfarbedian, Bickfaya em diante
até Broumana. Prosseguimos para Beit Mery e visitaremos Deir
Qalaa. No caminho de volta para Beirute, poderemosa observar
acima do vale, o aqueduto romano de Zbeide perto de Mkalles.
Retorno ao hotel em Beirute.
06º dia - Deir el Kamar / Beiteddine (86 km)
Saída para visitar a primeira aldeia: Deir El Qamar, é uma cidade
velha cercada por uma estrutura urbana que manteve a
prosperidade arquitetônica dos séculos XVII e XVIII. Seguimos até
Beiteddine. Este palácio é o melhor exemplo da arquitetura libanesa
do século 19; foi construído ao longo de um período de trinta anos
pelo Emir Bashir. Visita ao complexo do palácio e seus museus
(roupas e armas da época), bem como uma bela coleção de
mosaicos bizantinos bem preservados. Retorno ao hotel em Beirute.
07º dia - Baalbeck / Ksara / Anjar (186 km)
Saída para visitar o Vale Beqaa para chegar aos maiores locais
históricos do mundo: visita de Baalbeck. O maior tesouro romano
do Líbano, contado entre as maravilhas do mundo antigo. O local
inclui os templos de Júpiter, Baco e Vênus, com o notável Grande
Tribunal e o pátio hexagonal. Continuação para a vinícola Ksara,
depois continuamos para Anjar e visitaremos Omayyad, localizado
na parte sul da planície. Nos tempos antigos, era o melhor local
comercial. No pé da Cordilheira Oriental, perto da fonte de água
mais importante do Rio Litani, Aanjar foi um local preferido e
distinto em Bekaa durante a Idade Antiga e Média. Retorno ao hotel
em Beirute.
08º dia - Beirute
Em hora a ser definida, traslado ao aeroporto e fim dos nossos serviços.

