
 

 

 
 

Tesouros do Líbano 
8 Dias / 7 Noites  (1 Noite  Voo, 6 noites Beirut) - 5 Refeições 

 
Beirute é a capital e maior cidade do Líbano. Localiza-se na costa do 
Mediterrâneo. Tem cerca de 1.940.000 habitantes. Na antiguidade era 
uma cidade fenícia com a designação de Berytus. No passado recebeu a 
alcunha de a Paris do Oriente por sua atmosfera cosmopolita, anterior à 
Guerra Civil do Líbano. A capital todavia tem muitas atrações turísticas e 
oferece, entre elas o museu da universidade americana, o museu de 
Sursock, a gruta das pombas, muitos centros comerciais e uma grande 
quantidade de restaurantes com menus suculentos das cozinhas de todo 

o mundo, como especialidades libanesas locais. Em 2006 depois de o grupo de guerrilheiro Hezbollah haver 
capturado dois soldados israelenses (em território libanês), o Estado de Israel bombardeou essa capital, 
causando destruição principalmente em locais onde localizam-se estruturas funcionais desse grupo 
terrorista com base no Líbano. Posteriormente, o Hezbollah passou a atacar constantemente Israel por meio 
de foguetes Katyusha, causando mortes em determinadas cidades do norte israelense. Israel aumentou sua 
ofensiva contra o Hezbollah. 

 

QUARTA, 08 DE MAIO DE 2019: BRASIL / BEIRUTE 
Apresentação no aeroporto. Embarque com destino a Beirut. Noite a Bordo 
QUINTA, 09 DE MAIO DE 2019: BEIRUTE (A) 
Chegada. Traslado ao hotel. Resto do dia livre, o qual poderá aproveitar para realizar algumas compras. As 
áreas mais importantes para isso sao: A rua de Hamra, Bourj Hammoud Zalka, Jal El Dib e Dbayeh & Antelyas.  
SEXTA, 10 DE MAIO DE 2019: BEIRUTE (MP) 
Café da manha. Dia livre. A noite Jantar e Acomodação. 
SÁBADO, 11 DE MAIO DE 2019: BEIRUTE (MP) 
Café da manhã. Saída para visitar as grutas de Jeiita maravilha natural de 9 Km de longitude e situadas no 
Vale de Majr Añ-Kalb. continuação para Harissa, com ascensão à Estátua sagrada de Notre Dâ-me (Nossa 
Senhora de Líbano) santuário que acolhe a cada día peregrinos de todo mundo, localizada no topo de uma 
colina a 600 mts de altura, pode ser admirado uma das mais formosas vistas de Jounieh e Beirut. Continuação 
de nossa viagem a Byblos, com sua Fortaleza, a igreja de San Juan e o porto antigo. Regresso a Beirut. Jantar 
e acomodação 
DOMINGO, 12 DE MAIO DE 2019: BEIRUTE-BEITEDDINE-DEIR EL KAMAR (MP) 
Café da manhã. O dia començará com uma visita da cidade: a Rocha das Pombas, Avenida Coastal, o centro 
da cidade, que constitue um dos maiores projetos de reconstruçao, ol Museu Nacional. Continuação para 
visitar as montanhas Chouf. Visite o Palácio Emir Bechir em Beiteddine e a aldeia de Deir el Kamar. Volte 
para o hotel em Beirute. Jantar e acomodação. 
SEGUNDA, 13 DE MAIO DE 2019: BEIRUTE (TYRE - SIDON - 166 KM) (MP) 
Café da manhã e saída para a cidade fenícia de Tiro: o Hipódromo, as colunatas e o Arco do Triunfo. 
Continuação para a cidade de Sidon com o Castelo do Mar. Regresso a Beirute, cidade que nunca deixa o 
visitante indiferente; seus contrastes são irresistíveis. As luxuosas lojas bem equipadas e com ar 
condicionado vendem as mais variadas e famosas marcas internacionais, enquanto que a poucos metros 
vemos os pitorescos comerciantes que empurram seus carrinhos debaixo de um sol ardente. As antigas 
casas, recentemente restauradas, contrastam com a modernidade do presente. Jantar e Acomodação. 
 
 
TERÇA, 14 DE MAIO DE 2019: BEIRUTE (BAALBECK - ANJAR - 172 KM) (MP) 



 

 

 
 

Café da manhã, saída à Baalbeck. Atravessaremos as montanhas do Líbano e o Vale Beqaa. Baalbeck é um 
dos lugares arqueológicos mais atraentes do mundo inteiro. Visita dos seguintes templos romanos de 
Baalbeck: Templo de Júpiter - o interior do templo é sensacional, aberto para o céu, com seus nichos talhados 
e franqueado por colunas, e uma luz tênue ilumina o templo refletindo sobre as pedras um tom dourado; 
Templo de Baco e Templo de Vênus - construído no século III, simboliza uma verdadeira jóia da arquitetura 
romana. O templo foi desenhado em uma inusual forma circular. Continuação até as Cavernas de Ksara, 
famosas por aproveitar as antigas cavernas romanas atualmente, onde realizaremos uma degustação do 
característico vinho da regiao. Continuação até Anjar, único lugar Omaia do Líbano. Retorno a Beirute. Jantar 
e Acomodação 
QUARTA, 15 DE MAIO DE 2019: BEIRUTE / BRASIL  (D) 
Café da manhãa. Tempo livre até a hora do Translado ao aeroporto para embarcar no vôo com destino a sua 
cidade de destino. Fim dos nossos serviços 

Serviços Incluídos 
 Serviço Assistência Telefônica 24 HORAS 

 Traslados de chegada e saída do aeroporto principal. 

 Seguro de Assistência (Coberturas de acordo com o catálogo) 

 Guias Locais em espanhol nas visitas indicadas no itinerário. 

 Café da manhã buffet diário 

 Categoria de Hotéis: Produto Seleção 
 Jantar indicadas no itinerário. 

 
 

Informação Reservas 

 

 Não há disponibilidade de triplos, o preço corresponde a uma dobro + 1 single. 

 IMPORTANTE PREÇOS ESPECIAIS DE CRIANÇAS: Os preços de crianças indicados nesta página web se 
aplicarão sempre que compartilhem habitação com 2 adultos que paguem em base a preço de dobro. 
No momento de realizar a reserva se deverá de indicar a data de nascimento do menino e enviar uma 
cópia do passaporte, até não cumprir este requisito nosso departamento de operações não poderá 
aplicar o preço especial. Em caso de ter mais de 1 criança por apartamento, rogamos solicitar-nos 
cotação porque existem muito poucos hotéis que aceitem Quádruplos 

 NOTA IMPORTANTE: Rogamos asegurarse que los clientes no tienen el passaporte sellado con ningún 
visado Israelí, en cuyo caso le será denegada la entrada al pais. 

 Operação com mínimo 2 passageiros 

 VISTOS: É RESPONSABILIDADE do passageiro levar sua documentação em regra, passaporte, vistos e 
demais requisitos que possam exigir as autoridades migratórias de cada país em função de sua 
nacionalidade. Consulte em seu país de origem antes de viajar os vistos ou requisitos de entrada aos 
lugares aonde vai viajar. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

Hotéis 
 

Hotéis previstos 

Categoria Hotel País Cidade 

Seleção LANCASTER LIBANO Beirut 

 

Preços 
 

Preço em USD por pessoa em apartamento duplo 

Período Descrição Duplo 

09/maio-15/maio Tour Tesouros do Líbano - Categoria Seleção (hotel Lancaster) USD 1.900,00 

Forma de pagamento: 30% entrada e saldo em 5X com cartão. 
 
Reservas: 
 

 


