LIBANO

Localizado na extremidade leste do mar Mediterrâneo, na Ásia Ocidental,
o Líbano está estrategicamente localizado na ligação entre a Ásia e
a Europa.

13.04.2019
21.04.2019

Os primeiros indícios de civilização no Líbano remontam há mais de 7 000
anos, tendo sido aqui que os fenícios, a cultura marítima que floresceu durante quase 2 500
anos, teve a sua origem, deixando uma forte marca na região, permanecendo até aos nossos
dias.

RNAVT 7281

Uma região repleta de história e de um património histórico riquíssimo, constituido ao longo
dos tempos… Um amistoso e diversificado povo, vinhos e gastronomia conceituados,
associados a uma natureza belíssima, tornarão esta viagem marcante.
1º dia – 13 abril (sábado) - Lisboa | Frankfurt | Beirute
Comparência no aeroporto 2 horas antes da partida para formalidades de embarque em voo
Lufthansa com destino a Beirute via Frankfurt.
2º dia – 14 abril (domingo) – Beirute
Chegada a Beirute, acolhimento pelo nosso representante local e transfer para o Hotel Crowne
Plaza 5***** ou similar.
Pequeno almoço no hotel. Partida para meio dia de visita guiada de Beirute, passagem pelos
principais locais da cidade, tais como a Estátua dos Mártires, a Praça Nejmeh com a sua famosa
torre do relógio, a avenida marginal e a Gruta dos Pombos.
Visita do Museu Nacional: Este é o principal museu de arqueologia do Líbano. O museu tem
coleções que totalizam cerca de 100.000 objetos, a maioria dos quais são antiguidades e achados
medievais. Cerca de 1300 artefactos estão expostos, variando desde os tempos pré-históricos
até o período medieval mameluco. Almoço incluído.
Jantar e alojamento no Hotel Crowne Plaza 5***** ou similar.
3º dia – 15 abril (2ª feira) – Beirute | Dier El Qamar | Beit ed-Dine
Pequeno almoço no hotel.
Partida em direção à região de Chouf para visita a Deir El Qamar, capital e residência dos
governadores otomanos do Líbano durante os séculos XVI-XVIII, também conhecida como a
Capital dos Emires.
Continuação para Beit ed-Dine para visita ao palácio que foi construído pelo Emir Bechir II
Chehab, notável pelas
suas glamourosas galerias, pisos de mosaico multicoloridos, salas de receção, harems e
hammams. Almoço incluído.
Jantar e alojamento no Hotel Mir Amin Palace 4****
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4º dia – 16 abril (3ª feira) – Beit ed-Dine | Sidon | Tiro | Eshmun | Beirute
Pequeno almoço no hotel.
Partida para visita a Sidon, terceira maior cidade do Líbano. Situa-se na costa do mar
Mediterrâneo. Foi uma das mais importantes cidades fenícias, e teria sido, possivelmente, a
mais antiga. Almoço.
Continuação para visita a Tiro, uma das cidades costeiras mais importantes do Líbano. Muitas
vezes referida como a Rainha dos Mares pelas suas belas praias e águas límpidas, com uma rica
história cultural que vale a pena explorar.
Visita ao templo de Eshmun, templo fenício dedicado ao deus da cura Eshmun.
Regresso a Beirute.
Jantar e alojamento no Hotel Crowne Plaza 5***** ou similar.
5º dia – 17 abril (4ª feira) – Beirute | Baalbek | Ksara | Anjar | Beirute
Pequeno almoço no hotel.
Visita a Ballbek, também conhecida pelos romanos como Heliópolis e classificada pela UNESCO
como património da Humanidade. A acrópole, famosa em todo o mundo, foi construída pelos
romanos como uma homenagem ao deus-sol (Baal).
Regresso a Zahle para a visita à Adega de Ksara.
Almoço em Chtaura.
Na parte da tarde, visita a Anjar cujas ruínas foram descobertas em 1949 no vale de Beqaa e
revelaram uma cidade com uma planificação única, exemplo da arquitetura Omiada.
Jantar e alojamento no Hotel Crowne Plaza 5***** ou similar.
6º dia – 18 abril (5ª feira) – Beirute | Jeita | Qalat Farqa | Byblos
Pequeno almoço no hotel.
Partida em direção a Byblos, visitando durante o percurso as Grutas de Jeita, uma das mais
impressionantes aglomerações de estalactites e estalagmites do mundo, finalista na
competição as novas 7 Maravilhas da Natureza.
Continuação para visita aos templos romanos de Qalat Faqra, situados a 1.550 metros de
altitude. Almoço incluído.
Chegada a Byblos.
Jantar e alojamento no to Hotel Byblos Sur Mer 5***** ou similar.
7º dia – 19 Abril (6ª feira) – Byblos
Pequeno almoço no hotel.
Dia completo de visita a Byblos, antiga cidade-estado fénica, classificada como Património da
Humanidade pela UNESCO. Visita do Castelo de Byblos, Igreja de São João Batista, Mesquita
do Sultão Abdul Majid e ao porto romano medieval. Almoço incluído.
Jantar e alojamento no to Hotel Byblos Sur Mer 5***** ou similar.
8º dia – 20 abril (sábado) – Byblos | Cedars | Besharre | Batroun | Beirute
Pequeno almoço no hotel.
Partida para visita à Reserva de Cedros, localizada a cerca de 1800 metros e classificada
património da Humanidade pela UNESCO. Almoço.
Continuação para Besharre, terra natal do famoso poeta, pintor e escultor Khalil Gibran. Visita
ao Museu de Gibran.
Visita a Batroun, conhecida por ser uma das cidades mais antigas do mundo
Regresso a Beirute.
Jantar e alojamento no Hotel Crowne Plaza 5***** ou similar.
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9º dia – 21 abril (domingo) – Beirute | Frankfurt | Lisboa
Pequeno almoço no hotel.
Tempo livre.
Transfer para o aeroporto de Beirute para embarque em voo Lufthansa com destino a Lisboa
via Frankfurt.
Fim da viagem

Beirute
Beit ed-Dine
Byblos

HOTÉIS PREVISTOS
Hotel Crowne Plaza 5***** (ou similar)
Hotel Mir Amin Palace 4**** ou similar)
Hotel Byblos Sur Mer 5***** (ou similar)

PREÇO POR PESSOA (mínimo 10 participantes)
Quarto duplo
2.370€
Suplemento quarto individual

385€

Nota importante:
A presente cotação está sujeita a reconfirmação mediante
as disponibilidades de voo e hotéis à data da vossa reserva.
Os valores acima representados poderão sofrer eventuais
alterações em cado de significativas oscilações cambiais
e/ou de custos de combustível e/ou eventuais novas taxas,
tendo em conta a atual conjetura internacional.

O PREÇO INCLUI
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Passagem aérea em classe económica em
voo regular da Lufthansa, para
percurso Lisboa /Frankfurt / Beirute /
Frankfurt /Lisboa, com direito a 1 peça de
bagagem com 23 kg;
Alojamento e pequeno almoço nos
hoteis;
7 almoços durante as visitas e 7 jantares
nos hoteis.
Guia local de língua Espanhola;
Circuito em autocarro
Todas as visitas mencionadas
Taxas hoteleiras; serviços e IVA;
Seguro Multiviagens,
Taxas de aeroporto, segurança e
combustível no montante de 275,00€ (à
data de 11/09/2018 – a reconfirmar
e actualizar na altura da emissão da
documentação);

O PREÇO NÃO INCLUI






Bebidas as refeições;
Opcionais, extras de carácter
particular e tudo o que não estiver
mencionado como incluído.
Gratificações
Visto (as autoridades libanesas não
permitem entrada de viajantes com
visto/carimbo
de
Israel
no
passaporte)

NOVAS FRONTEIRAS
Leonor Martins
T: 217 651 816
Email: leonor@novasfronteiras.pt
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE
1250-068 Lisboa

