
Líbano,
onde os mundos 
se encontram

1º DIA – PORTO OU 
LISBOA / FRANKFURT / 

BEIRUTE
Comparência no aeroporto 

para formalidades de 
embarque. Partida em voo 

com destino a Beirute, via 
Frankfurt. Chegada e transporte 

para o hotel. Jantar e alojamento.

2º DIA – BEIRUTE / GRUTAS DE 
JEITA / BEIRUTE (VISITA MUSEU 

NACIONAL E MUSEU UAB)
Partida até ao norte para visitar as 

Grutas de Jeita, gruta natural com 
incríveis formações calcárias em 

forma de estalactites e estalagmites, 
passeio a pé e em barco pelas galerias 

interiores. De regresso a Beirute, visita ao 
passeio marítimo e à Rocha dos Pombos. 

Almoço em restaurante local. Da parte de 
tarde visita ao Museu Nacional de Beirute 

e ao Museu da Universidade Americana de 
Beirute com completas e valiosíssimas coleções 

arqueológicas. Jantar e alojamento no hotel.

3º DIA – BEIRUTE / BYBLOS / CEDROS / BCHERRI 
/ QADISHA / BEITURE
Partida para Biblos, a cidade mais antiga da 
Humanidade segundo a Bíblia. Visita do seu recinto 
arqueológico, um dos mais importantes do Médio 
Oriente, o mercado tradicional e o seu porto 
piscatório. Após o almoço, partida até ao Monte 
Líbano, no norte do país, onde encontraremos 
a pitoresca aldeia de Bcherri e o museu de Khalil 
Gibran, o famoso escritor nascido nesta elevada 
povoação nos finais do séc.XIX e conhecido pela 
sua obra O Profeta. Subida até aos 2.000 m de 
altitude para passear pela reserva dos Cedros do 
Senhor. Descida pelo vale de Qadisha (vale sagado) 
com paragem em alguns mosteiros escondidos 
na profundidade do vale. Regresso a Beirute para 
jantar e alojamento.

4º DIA – BEIRUTE / BEITEDDIN Y DEIR EL QAMAR 
/ BEIRUTE
Partida até à localidade de Deir el Qamar, pitoresco 
povo aristocrático com construções típicas de 
montanha que foi capital do Emirato do Líbano 
durante a época otomana. Almoço num restaurante. 
Continuação até Beit ed-Dine para visitar o Palácio 
dos Emires, amostra exemplar da arquitetura 
libanesa do séc.XIX, com belos pátios interiores, 
quartos decorados com estilo damasquino e jardins 
com mosaicos romanos. Almoço em restaurante 
local. Resto da tarde livre em Beirute para aproveitar 
um pouco da praia! Jantar e alojamento no hotel.

5º DIA – BEIRUTE / ANJAR / BAALBECK / BEIRUTE
Visita ao Vale de Beka, armazém e zona de cultivo 
do país. Visita das ruínas da antiga cidade omíada 
de Anjar. Almoço em restaurante local. Continuamos 
a viagem até à cidade de Balbeque, situada na zona 
mais alta do vale. Impressionante lugar rodeado 
de montanhas nevadas onde se encontra o maior 
conjunto de templos romanos dedicados a Júpiter, 
Vénus e Mercúrio. Regresso a Beirute para jantar e 
alojamento.

6º DIA – BEIRUTE / TEMPLO DE ECHMOUN / TIRO / 
SIDON / SAREPTA / BEIRUTE
Partida para sul até à histórica cidade de Sidon, 
famosa pelas suas origens fenícias, visita da cidadela 
medieval do mar, o caravançarai dos Francos, o 
Palácio Debaas e o mercado tradicional. Visita ao 
único templo fenicio ainda existente no mundo, o 
tempo ao deus Echmoun Almoço em restaurante 
local. Continuação até à cidade de Tiro, principal 
cidade fenícia na antiguidade e centro greco-
romano de grande importância donde zarpavam os 
navios comerciais que conquistaram o Mediterrâneo 
meridional e ocidental, visita da Necrópole, o Arco 
do Triunfo, a via colunada, o Hipódromo, o bairro 
marítimo e as termas. No regresso, breve paragem 
em Sarepta, antiga cidade fenicia. Regresso a 
Beirute para jantar e alojamento.

7º DIA – BEIRUTE / NAHR KALB / TRIPOLI / 
CASTELO MSEYLHA / BATROUN / BEIRUTE
Partida para Tripoli. A caminho faremos uma 
paragem no rio Lycos para visitar alguns legados 
deixados pelos egípcios, e também no pequeno 
castelo de Mseylha. Tripoli, a segunda cidade do 
Libano, surpreende pela azafama dos seus bazares, 
com todo o tipo de alimentos, artesanato, sabões, 
ouro, prata, etc. Almoços em restaurante local. 
Visita do famoso castelo cruzado de St. Gilles, 
restos de um valioso passado de enfrentamentos 
entre Cruzados e Árabes. No regresso a Beirute, 
curta paragem para conhecer Batroun e seus restos 
fenicios e, se o tempo permitir, visitaremos ainda 
o histórico Mosteiro de Deir Balamand. Jantar e 
alojamento no hotel.

8º DIA – BEIRUTE / ALEMANHA / PORTO OU 
LISBOA
Manhã livre. Em hora a combinar, transporte para o 
aeroporto para regresso a Portugal via Frankfurt e 
Munique.

FIM DA VIAGEM
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PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

2.520€ 530€

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento especialista Prof. Dr. Vitor 
Teixeira;
• Passagem aérea Porto ou Lisboa / Frankfurt / 
Beirute / Frankfurt / Munique / Lisboa ou Porto em 
classe económica com direito a transporte de 23kg de 
bagagem de porão;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no 
valor de 114.29€ (à data de elaboração do programa):
• 7 noites de alojamento em hotel de 5* em Beirute;
• 7 jantares no hotel;
• 6 almoços em restaurantes locais;
• Transporte em autocarro de 35 lugares, com ar 
condicionado, durante todo o percurso;
• Guia de língua espanhola durante todo o percurso;
• Acompanhamento por um Tour Leader Tryvel 
durante toda a viagem;
• Seguro Multiviagens (cancelamento antecipado, 
assistência e interrupção);
• Bolsa documentação Tryvel.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Visto de entrada no Líbano (adquirido à entrada)* 
não possível a passageiros que tenham viajado a 
Israel;
• Bebidas às refeições;
• Gratificações (bagageiros, motorista, guia e 
restaurantes);
• Tudo o que não esteja devidamente informado 
como incluído de forma expressa

Mais do que um país, mais do que um lugar, 
onde frondosos cedros escrevem milénios 
de história, o Líbano é uma encruzilhada 
do mundo. Alfobre de civilizações, ponto 
de partida de rotas e caravanas para a 
Ásia, e não só, ponto de chegada de 
outras tantas, lugar de água e de verde, 
entre o mar azul do Mediterrâneo e 
os montes do Líbano, um biombo 
trilhado por rios que esconde este 
belo país do deserto. 

LÍBANO
COM VITOR TEIXEIRA


