
 
LÍBANO 

8 DIAS/ 7 NOITES 

 
1º DIA – BEIRUTE 
Chegada no aeroporto de Beirute Rafic Hariri (BEY). 
Recepção, boas vindas e traslado ao hotel. 
Alojamento. 
 
2º DIA: CEDROS  - BECHARRE – VALE DE QADISHA - QOZHAYA 
Café da manhã. Uma viagem de um dia dedicada a visitar as montanhas do norte do Líbano. O 
passeio começa em Becharré visitando o Museu Gebran, (1883-1931), o terceiro poeta mais 
vendido de todos os tempos, atrás apenas de Shakespeare e Lao-Tzu. Ele museu é um mosteiro 
do século 19 que foi esculpido diretamente na rocha cumprindo o último desejo de Gibran de 
ser enterrado lá. Continuamos visitando a majestosa floresta de cedros de Deus que são os 
sobreviventes das imensas florestas de cedro que outrora cobriam as encostas do Monte Líbano. 
Sua madeira foi explorada pelos assírios, babilônios, persas e fenícios A madeira era 
especialmente valorizada pelos egípcios para a construção naval. O dia termina descendo o vale 
sagrado de Qadisha, onde abundam os mosteiros únicos cristãos maronitas no Oriente Médio, 
visitaremos o Mosteiro Qozhaya, onde foi impresso pela primeira vez no século XVI. 
Alojamento no hotel em Beirute. 
 
 
 

PREÇOS EM DÓLAR POR PESSOA                                 
2 A 9 DE JUNHO: 
LANCASTER 4* 

PREÇO POR PESSOA EM DUPLO: USD 1.430 
SUPLEMENTO SINGLE USD  350 

LANCASTER PLAZA 5* 
PREÇO POR PESSOA EM DUPLO:  USD 1.965 

SUPLEMENTO SINGLE USD 773 
 

14 A 22 DE JULHO- 12 A 19 DE AGOSTO - 9 A 16 DE 
SETEMBRO 

LANCASTER 4* 
PREÇO POR PESSOA EM DUPLO: USD 1.675 

SUPLEMENTO SINGLE USD  430 
LANCASTER PLAZA 5* 

PREÇO POR PESSOA EM DUPLO:  USD 2.290 
SUPLEMENTO SINGLE USD 936 

 
13 A 20 DE OUTUBRO 

LANCASTER 4* 



3º DIA – BATROUN–TRIPOLI 
Café da manhã. Partida para Trípoli, no extremo norte do país. Trípoli é a segunda cidade maior 
do Líbano. A história de Trípoli remonta pelo menos ao século XIV aC. O A cidade é famosa por 
ter a maior fortaleza dos cruzados no Líbano (a Cidadela de Raymond de Saint-Gilles), e tem o 
segundo maior patrimônio líquido Arquitetura mameluca na Terra (depois do Cairo). Trípoli é o 
lar de muitos locais de património e fábricas tradicionais de sabão, cobre e cerâmica que 
sustentaram a sua economia ao longo da história. Alguns destaques são o antigo souk, que 
vende todos os tipos de produtos vintage e clássicos, culinários e comerciais, a fábrica Sabão 
de azeite Khan Al Saboun e Qasr el Helou, uma doceria árabe tradicional. Continuaremos até a 
charmosa cidade litorânea de Batroun, que foi uma cidade cuja O porto floresceu na era fenícia 
(3000 - 64 aC) e sua antiga muralha fenícia, única em sua classe, continua a zelar pela cidade 
voltada para o mar Mediterrâneo. Batroun é famosa por suas atrações da temporada de verão 
(esportes aquáticos, clubes de praia e vida vida noturna) e sua cerveja e limonada. 
Caminharemos pelo souk do século XIX, onde está exposto uma vitrine de arcos e abóbadas de 
arenito. Iremos à muralha marinha fenícia de 225m esculpido nas rochas da praia próxima há 
mais de 2.000 anos. Também visitaremos a Catedral de Saint Stephan, uma obra-prima da 
arquitetura romana bizantina, ao lado da Capela da Senhora do Mar (Saydet el-Bahr), o antigo 
forte fenício danificado pelo poderoso terremoto de julho de 551 e os restos dos 11 níveis do 
antigo teatro romano. 
Hospedagem em Beirute 
 
4º DIA - BEIRUTE – DEIR EL QAMAR – BEITEDDINE 
Café da manhã. Iniciaremos nossa visita pela capital Beirute, fazendo um passeio pelas Bairro 
Central renovado de SOLIDERE, onde você pode contemplar os locais Sítios arqueológicos 
fenícios, banhos romanos, igrejas e mesquitas de valor histórico, a Praça de los Mártires, as 
famosas Rochas dos Pombos e o Museu Nacional. Seguindo para a região de Chouf 45 km Leste-
Oeste de Beirute, visitaremos a antiga aldeia de Deir El-Qamar, composta por casas de pedra 
com telhados vermelhos e Residência dos governadores libaneses do século XVI ao século XVIII. 
Em seguida, visitaremos o Palácio Beiteddine (conhecido como a Alhambra de O Libano). É 
considerado o melhor exemplo da arquitetura libanesa no século XIX. Tanto por fora quanto por 
dentro é lindo como se saísse de um conto das mil e uma noites. 
Hospedagem em Beirute. 
 
5º DIA – JEITA – HARISSA – BYBLOS 
Café da manhã. Nossa visita começa com uma visita às Grutas Jeita, candidata a as sete 
maravilhas do mundo. Uma das mais belas cavernas do mundo, onde a água e o tempo 
esculpiram abóbadas em forma de catedral e formações esplêndido. Depois, visitaremos a 
estátua de Nossa Senhora do Líbano em Harissa, a mais importante para os peregrinos 
religiosos no Líbano. Lá em cima, você pode desfrutar uma deslumbrante vista panorâmica da 
baía de Jounieh. Nós vamos pegar o teleférico descer até Jounieh, uma cidade movimentada com 
edifícios modernos e uma vida ativa noite. Terminaremos nossa visita com Byblos, 37 km ao 
norte de Beirute. É uma das cidades mais antigo mundo continuamente habitado: data de 6.000 
a.C. berço do alfabeto, É testemunha de 18 civilizações, entre elas os cananeus, fenícios, gregos, 
romanos, bizantinos e otomanos; O coração da cidade reside no seu antigo souk, construído 
durante o reinado otomano, que era composto por várias cãs (pousadas), lojas e cavalariças. 
Sua famosa cidadela de 1000 anos de antiguidade tem vistas panorâmicas do Mediterrâneo, 
onde você pode subir escadas de um anfiteatro romano e aprecie uma necrópole fenícia de 
2.000 anos. 
 
 

PREÇO POR PESSOA EM DUPLO: USD 1.675 
SUPLEMENTO SINGLE USD  430 

LANCASTER PLAZA 5* 
PREÇO POR PESSOA EM DUPLO:  USD 1.965 

SUPLEMENTO SINGLE USD 773 
 

18 A 25 DE NOVEMBRO – 2 A 9 DE DEZEMBRO 
LANCASTER 4* 

PREÇO POR PESSOA EM DUPLO: USD 1.590 
SUPLEMENTO SINGLE USD  350 

LANCASTER PLAZA 5* 
PREÇO POR PESSOA EM DUPLO:  USD 2.120 

SUPLEMENTO SINGLE USD 772 
 
    
NOTAS IMPORTANTES:                                                                 
1. O alojamento em quarto individual nos hotéis deve 

ser solicitado no momento da reserva de lugar no 
tour; não se garante alojamento em quarto 
individual quando solicitado posteriormente. 

2. Este programa está sujeito a alterações na ordem 
das excursões segundo a disponibilidade do 
operador local. 

FORMA DE PAGAMENTO:  
Sinal de 30% do preço total do tour somente à vista (sem 
o uso de cartão de crédito) e o saldo de 70% em até 5 
vezes sem juros com cartões de crédito Visa, MasterCard 
e Diners. A Rota da Seda Viagens e Turismo reserva-se o 
direito de alterar a forma de pagamento sem aviso prévio 
a qualquer momento antes do recebimento do sinal. 
 
OS PREÇOS INCLUEM: 
• Recepção no aeroporto pelo nosso representante em 

espanhol; 
• Guia fluente em espanhol durante todos os dias dos 

passeios; 
• Ônibus confortável com ar condicionado e motorista 

durante os dias da passeios; 
• Transporte Aeroporto-Hotel-Aeroporto; 
• Hospedagem no hotel escolhido e café da manhã; 
• Taxas de entrada nos pontos turísticos mencionados 

no roteiro; 
 

OS PREÇOS NÃO INCLUEM: 
• Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a remessa 

de valores destinados à cobertura de gastos 
pessoais no exterior de pessoas físicas residentes no 
Brasil em viagens de turismo, nos termos da lei 
13.315/2016; 



6º DIA – SIDON - TIRO 
Café da manhã. Partida para o sul do Líbano. 45 km ao sul de Beirute chegamos a Sidon. Famosa 
cidade fenícia, onde podemos visitar seu Castillo del Marque que data dos cruzados de início do 
século XII. Aqui visitaremos os antigos mercados tradicionais, os caravanserais, o Arab Soap 
Museum, Debbane Palace e Hammams. Cerca de 40 km mais a sul, vamos visitar a fantástica 
cidade fenícia de Tiro para visitar a sua porto e o bairro Maronita de Las Flores. Tiro, a Rainha 
dos Mares, desfrutou de seu apogeu durante o primeiro milênio a.C., quando estendeu suas 
colônias por todo o Mediterrâneo e Atlântico. Visitaremos suas ruínas arqueológicas marinhas 
(declaradas Patrimônio da Humanidade Humanidade pela UNESCO), a grande necrópole, o arco 
triunfal e o espetacular hipódromo romano. 
Pernoite no hotel em Beirute. 
 
7º DIA – BAALBEK – KSARA – ANJAR  
Café da manhã. Partida para Anjar, famosa por seus fortes laços com a Armênia e testemunho 
urbanismo omíada único, é um Patrimônio Mundial da UNESCO. vamos descobrir as ruínas 
arquitetônicas da época dos omíadas e dos califas. Sem esquecer a famosa pedreira de Hajjar 
el Hibla ou a Rocha da Mulher Grávida, a cerca de 5 minutos dos templos, este monólito é 
considerado uma das rochas maior já esculpido pelo homem, junto com outros dois blocos de 
pedra descoberto na mesma pedreira. Continue até a Vinícola Ksara (a mais antiga do Líbano) 
para aprender sobre sua história, vinificação e desfrute de uma degustação diversificada de 
vinhos. Terminaremos nossa visita com o Vale do Bekaa, em direção a Baalbeck, conhecida 
como a cidade do sol. Uma visita ao impressionante e monumental Ruínas romanas; um dos 
maiores e mais bem preservados já construídos em o mundo, o Templo de Júpiter, o Templo de 
Vênus e o Templo de Baco. 
Hospedagem em Beirute. 
 
8º DIA – BEIRUTE 
Café da manhã e traslado ao aeroporto: 2 horas e meia antes do hotel em direção ao aeroporto 
de Beirute. Fim dos nossos serviços. 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

1) A reserva de lugar na parte terrestre do tour se dá mediante confirmação pela Rota da 
Seda Viagens e Turismo no momento do recebimento do sinal, e a inscrição é efetivada 
no momento do recebimento pela Rota da Seda Viagens e Turismo da integralização do 
pagamento e do contrato de aquisição de programa de viagem internacional assinado e 
rubricado em todas as páginas dentro do prazo estipulado. O pagamento do sinal pelo 
passageiro implica sua aceitação integral do programa, dos preços, das formas de 
pagamento, das presentes observações, das dicas de viagem e do contrato anexo. 

2) Os preços deste tour estão fixados em dólares, e serão convertidos para reais pelo 
câmbio do euro turismo a ser informado pela Rota da Seda Viagens e Turismo no dia do 
pagamento do sinal. Não serão aceitos pagamentos em moeda estrangeira. 

3) A entrega do contrato de aquisição de programa de viagem internacional assinado e 
rubricado em todas as páginas, da autorização de débito original corretamente 
preenchida e assinada sem rasuras, da fotocópia legível da frente e do verso do cartão 
de crédito usado para o pagamento, da carteira de identidade e do CPF do seu titular, 
deve ser feita à Rota da Seda Viagens e Turismo no prazo máximo de 1 semana após o 
pagamento do sinal. A não observação desse prazo, bem como a entrega de documentos 
incompletos, rasurados, incorretamente preenchidos ou sem assinatura válida, serão 
consideradas desistência do tour, com o consequente cancelamento dos serviços 
solicitados e aplicação da multa de cancelamento. 

• Passagens aéreas de voos domésticos (que não 
sejam mencionados no programa) ou internacionais; 

• Taxas consulares para passaporte cujo visto 
turístico se faz necessário, nem serviço de 
despachante; Visto obrigatório (consulte-nos) 

• Seguro de viagem (ATENÇÃO: Nunca viaje sem 
seguro de viagem!), que deve ser contratado 
separadamente; Consulte-nos! 

• Refeições não citadas no roteiro; 
• Serviço de guarda-volumes nem de carregadores de 

bagagem em hotéis e aeroportos; 
• Bolsa de viagem, etiquetas de bagagem, porta-

vouchers, capa de passaporte nem nenhum outro 
brinde; 

• Nenhum material impresso (toda a documentação de 
viagem é enviada apenas eletronicamente); 

• Passeios opcionais, Excursões, passeios, visitas, 
espetáculos, atividades e refeições OPCIONAIS que 
venham a ser oferecidos pelo guia; 

• Direito de fotografia e filmagem nas atrações 
visitadas em que ele é cobrado à parte; 

• Gastos de caráter pessoal, como despesas 
adicionais em hotéis, bebidas nas refeições, 
telefonemas, táxi etc., sendo estas de 
responsabilidade exclusiva do passageiro; 

• Gorjetas para o guia e para o motorista (sempre a 
critério do passageiro, mas tradicionalmente 
esperadas em qualquer país).  

• Taxas de saída. 
 
CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO: 
• A mais de 30 dias do início da excursão; retenção 

de 20% do valor da Parte Terrestre; 
 
• A menos de 30 dias do início da excursão; retenção 

de percentuais superiores aos acima referidos, 
desde que correspondentes a gastos efetivamente 
efetuados em decorrência da desistência do 
usuário. 
(SHUK) 



4) O sinal de 30% do preço total do tour não é válido para outro tour da Rota da Seda 
Viagens e Turismo. 

5) Em caso de desistência da viagem pelo passageiro por qualquer motivo (inclusive de 
saúde) até trinta dias antes do início do tour, será cobrada multa de 20% (vinte por 
cento) do valor total do tour e dos serviços adicionais contratados. A menos de trinta 
dias do início do tour, a multa será acrescida de todo e qualquer valor a qualquer título 
que comprovadamente venha a ser cobrado da Rota da Seda pelo o fornecedor. 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 
No momento da reserva, é imprescindível encaminhar as cópias das principais páginas do 
seu passaporte (válido por mais de seis meses a contar da data de saída do passageiro do 
último país visitado) onde constam: nome completo, data de nascimento, nacionalidade, 
número do passaporte com data de emissão e validade, endereço completo, número de CPF. 
 
BAGAGENS: 
Nas viagens de ônibus, cada viajante poderá viajar com até uma unidade de bagagem de 
tamanho médio com peso máximo de 30 quilos. O excesso de bagagem será aceito sempre 
e quando a capacidade de carga do veículo o permitir e com prévio pagamento de uma taxa 
a ser determinada caso a caso, podendo ser recusado sempre a critério do guia ou do 
motorista do ônibus. A bagagem não faz parte do contrato de transporte, ficando entendido 
para todos os efeitos que o passageiro deve conservá-la sempre consigo, qualquer que seja 
a parte do veículo ou do hotel em que estiver acomodada, e que é transportada pelo 
passageiro por sua conta e risco, sem que a Rota da Seda Viagens e Turismo possa ser 
obrigada a responder contratualmente pela perda ou danos que possa sofrer, seja qual for 
a razão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


