
Líbano,
uma encruzilhada 
no mundo

1º DIA - LISBOA OU PORTO* - 
FRANKFURT - BEIRUTE

Comparência no aeroporto 
escolhido. Formalidades de 

embarque e partida em voo com 
destino a Beirute, via Frankfurt. 

Chegada ao nosso destino pelas 
15h50. Visita panorâmica para uma 

primeira apresentação da cidade 
de Beirute, enquanto viajamos para 

o nosso hotel. É chamada de Paris do 
Médio Oriente pois apresenta na sua 

arquitetura uma combinação de elementos 
antigos e modernos, arte nouveau, com 

badalados restaurantes e uma intensa vida 
nocturna. Check-in no Hotel Radisson Blu 

Verdun 5*, ou similar. Jantar e alojamento.

2º DIA - BEIRUTE - GRUTAS DE JEITA - BEIRUTE
Visita à capital libanesa. Mais liberal, ocidental e 

cosmopolita que a maior parte do Médio Oriente, 
Beirute impressiona pelo luxo, ostentação e pela 

liberdade no trajar feminino. Destaque para a 
Rocha dos Pombos, no passeio marítimo, com uma 

deslumbrante vista para o mar; ao Solidére Clock 
Tower; a Praça de Martyr; o Mausoléu de Rafik Hariri; e a 

fantástica Mesquita de Mohammad Al-Amin. Visitaremos 
o Museu Nacional de Beirute e o Museu da Universidade 
Americana de Beirute, com completas e valiosíssimas 
coleções arqueológicas. Almoço no Enab Restaurant, 
durante as visitas. Pequena viagem para norte, para visita 
às Grutas de Jeita, gruta natural com incríveis formações 
calcárias em forma de estalactites e estalagmites. Passeio 
a pé e em barco pelas galerias interiores. Regresso a 
Beirute. Jantar e alojamento no hotel.

3º DIA – BEIRUTE - ANJAR - BAALBECK - BEIRUTE
Viajamos para o interior do país, até ao Vale de Beka, 
armazém e zona de cultivo do país. Visita às ruínas da 
antiga cidade omíada de Anjar. Almoço em restaurante. 
Continuamos viagem até à cidade de Balbeque, na zona 
mais alta do vale e Património Mundial pela Unesco. É 
um impressionante local rodeado de montanhas nevadas 
onde se encontra o maior conjunto de templos romanos 
dedicados a Júpiter, Vénus e Mercúrio. Regresso a 
Beirute. Jantar no restaurante típico libanês El Denye Hek. 
Alojamento.

4º DIA – BEIRUTE – CHOUF BIOSPHERE RESERVE - 
BEITEDDIN Y DEIR EL QAMAR - BEIRUTE
Partida para as Montanhas de Chouf até à localidade 
de Beiteddine. Aqui visitaremos 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. Continuamos para Deir el Qamar, pitoresco 
povoado aristocrático com construções típicas de 
montanha que foi capital do Emirato do Líbano durante a 
época otomana. Regresso a Beirute. Jantar e alojamento.

5º DIA – BEIRUTE - ECHMOUN - TIRO - SIDON - SAREPTA 
- BEIRUTE
Viajamos para sul, pela costa mediterrânica. Em Echmoun, 
visitaremos o único templo fenício ainda existente no 
mundo, o tempo ao deus Echmoun. Continuamos para 
a histórica cidade de Sidon, famosa pelas suas origens 
fenícias. Visita à cidadela medieval; ao caravançarai dos 
Francos; ao Palácio Debaas e ao mercado tradicional. 
Almoço em restaurante. Continuação até à cidade de 
Tiro, principal cidade fenícia na antiguidade e centro 
greco-romano de grande importância, de onde zarpavam 
os navios comerciais que conquistaram o Mediterrâneo 
meridional e ocidental. Visita da Necrópole; ao Arco do 
Triunfo; à via colunada; ao Hipódromo; ao bairro marítimo 
e das termas. Regresso a Beirute, com breve paragem em 
Sarepta, antiga cidade fenícia. Jantar no Restaurant Dar el 
Gemmayzeh. Alojamento.

6º DIA – BEIRUTE - BSHARRI - RESERVA DE CEDROS - 
VALE DE QADISHA - BYBLOS
Saída para o Monte Líbano, no norte do país, onde 
passearemos pela pitoresca aldeia de Bsharri e visitaremos 
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. Almoço 
em restaurante. Descida pelo vale de Qadisha (vale 
sagado) com paragem em alguns mosteiros escondidos 
na profundidade do vale. Jantar e alojamento no Hotel 
Byblos Sur Mer 5*, ou similar.

7º DIA – BYBLOS – FORTALEZA DE MSEYLHA – TRIPOLI - 
BATROUN - BYBLOS
Visita a Byblos, a cidade mais antiga da Humanidade 
segundo a Bíblia, e o paraíso para amantes de história 
e arqueologia. Destaque para os templos fenícios; a 
Fortaleza; a Necrópole Real; o mercado e a igreja de São 
João Baptista. Saída para visita ao Forte de Mseylha, uma 
fortificação a norte da cidade de Batroun, construído pelo 
emir Fakhreddine II no século XVII para guardar a rota de 
Trípoli a Beirute. Partida para Tripoli, a segunda cidade 
do Líbano, que nos surpreende pela azáfama dos seus 
bazares, com todo o tipo de alimentos, artesanato e metais 
preciosos. Aqui passearemos pela cidade e visitaremos a 
Citadela de St. Gilles, restos de um valioso passado de 
enfrentamentos entre Cruzados e Árabes. Continuamos 
para Batroun, para conhecermos os seus restos fenícios e, 
se o tempo permitir, visitaremos ainda o histórico Mosteiro 
de Deir Balamand. Regresso a Byblos. Hoje jantaremos no 
fantástico Diwan Shahrayar Restaurant, uma experiência 
gastronómica, cultural e musical que nos transportará para 
a realidade libanesa. Alojamento.

8º DIA – BYBLOS – HARISSA – BEIRUTE – PORTO* OU 
LISBOA
Saída com destino a Harissa. Viajamos de teleférico até 
ao topo para conhecer o Santuário de Nossa Senhora do 
Líbano, um importante centro de peregrinação cristã do 
Oriente Médio, e para apreciarmos as belas vistas sobre o 
Mediterrâneo. Faremos a nossa despedida do Líbano com 
um almoço no Grand Café de Beirute, e daqui seguiremos 
para o aeroporto. Pelas 17h00, iniciaremos a viagem de 
regresso a Portugal, via Frankfurt.
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PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

SUPLEMENTO PARA SEGURO VIP 
(CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO DE VIAGEM)

2.475€ 455€

45€

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento especializado do Prof. Vítor 
Teixeira durante toda a viagem;
• Passagem aérea, em classe económica, para percurso 
Lisboa / Beirute / Lisboa, via Frankfurt, com direito 
ao transporte de uma peça de bagagem de porão 
até 23kg e respectivas taxas de aeroporto, segurança 
e combustível, no valor de 274,50 € a 02/12/2019 
– sujeitos a confirmação aquando da emissão dos 
bilhetes;
• Pensão completa desde o jantar do 1º dia ao almoço 
do 8º (14 refeições – 7 almoços e 7 jantares), com água 
incluída em todas as refeições;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis 
mencionados ou similares;
• Guias locais, de língua portuguesa ou espanhola, 
durante todas as visitas;
• Áudio-guias durante toda a viagem;
• Circuito em autocarro de turismo;
• Gratificações a guias e motoristas locais;
• Taxas hoteleiras, de serviços e IVA;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições (excepto água);
• Tudo o que não estiver mencionado como incluído.

Partidas do Porto – Sob consulta
Passaportes com carimbo de Israel não serão válidos 
para entrada no Líbano.

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 PROF. VITOR TEIXEIRA


