LÍBANO

19
Out
2018
O princípio de uma boa viagem!

Líbano

Líbano
Roteiro Completo
01º dia 19 out sex São Paulo
Apresentação no aeroporto internacional de
Guarulhos e embarque via europa com destino a:
02º dia 20 out sab Beirute
Chegada, recepção e traslado. Acomodação.
Jantar.
03º dia 21 out dom Beirute / Jeita / Harissa /
Byblos / Beirute
Café da manhã. Visita à capital do Líbano:
Beirute. Visita à Pigeons Rock, à Coastal Avenue
e ao centro da cidade, onde você encontrará um
dos maiores projetos de reconstrução do mundo e
visitar o Museu Nacional (fechado às
segundasfeiras). Em seguida, visita às Grutas de
Jeita; e passeio a Harissa pelo teleférico (fechado
às segundas-feiras) para visitar a estátua sagrada
de Notre Dame e ter uma vista deslumbrante de
Jounieh e Beirute. À tarde, visita à Byblos, a

Beirute

cidade mais antiga do mundo, habitada
continuamente por 5 mil anos. Passeio pela
cidade, à Cidadela, à Igreja de St. John e o porto
velho. Jantar.
04º dia 22 out seg Beirute / Beiteddine / Deir el
Qamar / Beirute
Café da manhã. Saída para visita por Deir el
Qamar, a antiga residência dos governadores do
Líbano. Em seguida, faremos uma visita à
Beiteddine (fechada às segundas-feiras), um
esplêndido exemplo da arquitetura libanesa dos
séculos XVIII e XIX. Jantar.

Harissa

Bcharre

05º dia 23 out ter Beirute / Cedars / Bcarreh /
Qozhaya / Beirute
Café da manhã. Saída em direção ao norte do
Líbano, visitando à Floresta dos Cedros e ao
Museu Gebran em Bcarreh.
Em seguida, iremos conhecer o "Mosteiro de
Santo Antonio do Qozhaya". Jantar.
06º dia 24 out qua Beirute / Sidon / Tyre /
Beirute
Café da manhã. Saída para visitar o sul do Líbano
(via Damour). Começaremos pela cidade de
Sidon para visitar o "Sea Castle", castelo
construído pelos cruzados para proteger a cidade
no século XIII. Os principais pontos de interesse
são o Arco do Triunfo, o Hipódromo e as
escavações com obras-primas dos Cruzados da
era Bizantina. Jantar.

PREÇO À VISTA POR PESSOA
AÉREO E TERRESTRE EM DÓLARES:

APTO DUPLO
US$ 2.995,00 + 300,00 TAXAS

APTO INDIVIDUAL
US$ 3.695,00 + 300,00 TAXAS

Lima

07º dia 25 out qui Beirute / Baalbeck / Ksara /
Anjar / Beirute
Café da manhã. Saída para o Vale de Beqaa para
conhecer o maior sítio arqueológico histórico do
mundo: Baalbeck. Visita ao Templo de Júpiter e
Baco, a vinícola de Ksara, para experimentar a
produção libanesa. Continuação e visitar as
ruinas de Anjar onde iremos conhecer um dos
maiores mercados da Rota da Seda. Jantar.
08º dia 26 out sex Beirute
Café da manhã. Em horário conveniente traslado
para o aeroporto de Beirute, e embarque via
europa com destino a:
09º dia 27 out sab São Paulo
Chegada e ﬁm dos nossos serviços.

INCLUSOS NO PROGRAMA:
* Passagem aérea em classe econômica com tarifa promocional para grupos indo e
voltando na mesma data;
* Hospedagem em hotéis de categoria turística ou turística superior (aptos
disponíveis após às 14h00);
* Refeições conforme roteiro, com menu igual para todo o grupo, exceto bebidas (não
inclui dietas especíﬁcas);
* Traslados e passeios especiﬁcados no roteiro, em ônibus com ar condicionado
exclusivo para o grupo;
* Guias locais falando português ou espanhol;
* Assistência de viagem internacional (excluídas doenças crônicas ou pré-existentes);
* Transporte de 01 mala de porão de até 20 quilos e 01 mala de mão de até 05 quilos
(não inclui carregadores).
O PREÇO NÃO INCLUI:
* Vistos, taxas consulares e de fronteiras e despesas com despachante;
* Despesas de caráter pessoal tais como: bebidas, lanches, telefonemas, consumo do
frigobar nos hotéis, etc;
* Excesso de bagagem nos aviões;
* Enﬁm tudo o que não estiver mencionado no roteiro

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
Grupo mínimo de 20 passageiros. Roteiro elaborado em junho/18. Sujeito a alterações
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