
LÍBANO
HISTÓRIA – CULTURA - GASTRONOMIA



Pequeno-almoço no hotel; Partida em direção às Grutas de Jeita, para visita a

este deslumbrante complexo de cavernas, um dos maiores do mundo, e

consideradas uma das finalistas para as “ 7 Maravilhas Naturais do Mundo”.

Teremos oportunidade de visitar Harissa, Nossa Senhora do Líbano,

considerado um dos mais importantes Santuários Marianos, com mais de 8

metros de altura, com vista para Beirute. Descida de teleférico para Jounieh e

almoço em restaurante local.

Continuação para Biblos, situada na costa mediterrânica do Líbano, e um dos

principais locais arqueológicos da humanidade, sendo famosa por ser a mais

antiga cidade do mundo, com vestígios do tempo do Neolítico.

Após a visita, regresso ao hotel e tempo livre.

Jantar e alojamento.

Dia 2  Grutas de Jeita – Harissa - Biblos

Comparência no aeroporto da Portela. Entrega da documentação, formalidades de embarque e partida com destino a Istambul. Chegada, mudança de voo e partida com

destino a Beirute. Chegada, receção de boas-vindas e transfere para o hotel Ramada Downtown Beirute **** ( ou similar ). Formalidades de check in, refeição ligeira e

alojamento.

Dia 1         Lisboa – Istambul – Beirute 



Pequeno-almoço no hotel.

Em hora a informar localmente, encontro no lobby do hotel e partida em direção a Sídon, localizada a

cerca de 50 km de Beirute, e um dos mais famosos nomes da história antiga. De todas as cidades

libanesas, esta é considerada a mais misteriosa pelo seu passado trágico. Sídon teve conquistadores

Filisteus, Assírios, Babilónios, Egípcios, Gregos e Romanos. Atualmente, é um importante centro

comercial e turístico do Líbano.

Almoço em restaurante local.

Seguiremos depois para Tiro, cidade fenícia no atual Líbano, fundada há quase 3000 anos, como

ponto de partida para a exploração do Mediterrâneo. Foi palco de cruzadas e conquistas, e um dos

principais pontos comerciais da antiguidade.

No final do dia, regresso ao hotel e alojamento.

Jantar no hotel.

Dia 3         SÍDON - TIRO



Pequeno-almoço no hotel.

Em hora a informar localmente, encontro no lobby do hotel e partida para uma interessante visita a

mais uma das maravilhas da antiguidade. Balbeque, antiga cidade da Fenícia e o maior tesouro

Romano do Líbano, é um dos mais notáveis templos jamais construídos. Esta cidade foi chamada

Heliópolis, “cidade do sol”, pelos gregos e romanos.

Os romanos construíram Balbeque para honrar a Júpiter, Baal e a Baco, e para impressionar as

nações do Oriente com o poder e a grandeza de Roma. Na condição de centro de adoração do Sol,

tornou-se conhecida como a morada de um oráculo.

Durante este tour teremos um almoço em restaurante local.

Ao final da tarde, regresso ao hotel, jantar e alojamento.

Dia 4         VALE DO BECA - BALBEQUE



Pequeno-almoço no hotel.

Em hora a informar localmente, encontro no lobby do hotel e partida para uma visita

de dia inteiro a Beirute. Início da descoberta da capital do Líbano, com destaque para

a visita do centro histórico com as suas Mesquitas Otomanas, igrejas e banhos

Romanos. Seguiremos para Beitedine, uma pequena cidade no Monte Líbano, onde

visitaremos o palácio.

Após o almoço, continuação para Deir al-Qamar, conhecida como a Capital dos Emirs,

onde faremos uma visita.

Ao final da tarde, regresso ao hotel e tempo livre.

Em hora a informar localmente, encontro no lobby e saída para o nosso jantar de

despedida. Após o jantar, regresso ao hotel e alojamento

Dia 5         VALE DO BECA - BALBEQUE



Pequeno-almoço no hotel e check out. Em hora a informar localmente, transporte para o aeroporto de Beirute, formalidades de embarque e partida com destino a

Istambul. Chegada, mudança de voo com destino a Lisboa.

Dia  6   Beirute - Lisboa

FIM DA VIAGEM



• O Ramada by Wyndham Downtown Beirute está localizado a 5 minutos
a pé da famosa e nova Baía de Zaytouna, do Centro Comercial Beirut
Souks e de entretenimento. O Passeio Marítimo Corniche está a 15
minutos a pé da propriedade.

• Todos os modernos quartos dispõem de ar condicionado, janelas ou
varanda, uma secretária e uma televisão HD de ecrã plano com canais
de 100 canais por cabo. Os quartos também incluem roupões de
banho, chinelos, comodidades para preparar café/chá e um cofre.

• O Ramada by Wyndham Downtown Beirut possui um serviço de
receção aberto 24 horas e um serviço de estacionamento
personalizado. Os funcionários do hotel podem prestar informações
sobre os locais de interesse ou sobre itinerários de viagem. O
Aeroporto Internacional de Beirute encontra-se a menos de 11 km do
Ramada Downtown - Beirut.

HOTEL RAMADA DOWNTOWN BEIRUT ****



Preço por pessoa em quarto duplo: € 1495

Suplemento quarto individual: € 260

PREÇOS

O PREÇO INCLUI

· Passagem aérea Lisboa / Beirute / Lisboa, via Istambul, em classe económica, com Turkish Airlines.

· Bagagem de porão.

· Taxas de aeroporto, segurança e combustível.

· Seguro de viagem VIP com PVFM.

· 5 noites de alojamento em quarto duplo no hotel Ramada Downtown Beirut 4* ( ou similar ), com pequeno-almoço incluído.

· Transferes aeroporto privados aeroporto —hotel— aeroporto.

· Visitas de dia inteiro com guia de língua portuguesa ( a confirmar ):

Beirute
Byblos
Sidon e Tiro
Balbeque e Vale do Beca

· 4 almoços em restaurantes locais ( sem bebidas ) durante as visitas.

· 4 jantares no hotel ( sem bebidas ).

· Acompanhamento por um staff da agência Vega durante toda a viagem.

· Taxas de cidade, hoteleiras  e IVA.



O PREÇO NÃO INCLUI

NOTAS

· Tudo o que não esteja expressamente mencionado em “O preço inclui”.

· Bebidas às refeições.

· Extras de caráter pessoal.

· Gratificações a guias e motoristas.

· Os preços e disponibilidades dos serviços estão sujeitos a reconfirmação no ato da reserva.

· A realização da viagem está sujeita a um número mínimo de participantes ( 20 ), assim como os valores, que poderão ser retificados em caso de alteração do

número previsto.

· Os preços foram baseados na taxa cambial atual ( 1 EUR = 1,12 USD ) - BdP 8 Julho 2019, estando sujeito a alteração em caso de flutuação cambial.



OBRIGADO POR VIAJAR 
CONNOSCO!
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