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Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C). 
- A ordem dos serviços pode ser trocada respeitando o conteú-
do do programa. 

- Os traslados aeroporto / hotel / aeroporto são feitos com 
motorista de língua espanhola. 

- Consultar preços de noites adicionais em Beirute de acordo 
com a categoria escolhida. Durante os dias livres os clientes 
não dispõem de transporte nem guia local. 

- Importante: Nenhum visto israelense deve aparecer no 
passaporte, caso contrário, você terá a entrada negada 
no país. 

- Consultar possíveis suplementos para estadias na Semana 
Santa (15.04.19 a 25.04.19), festas muçulmanas (2-8 junho + 
8-13 agosto) e jantares obrigatórios no fim de ano. 

- Visto: Rogamos consultar com sua Embaixada ou Consulado a 
necessidade de preparar o visto com antecedência ou de 
poder processá-lo na chegada, de acordo com as nacionalida-
des. Politours não será responsável em caso de problemas de 
visto na chegada dos passageiros no destino.  

Dia 1º Beirute  
Chegada a Beirute. Encontro e assis-
tência no Aeroporto. Traslado ao 
hotel. Alojamento.  

Dia 2º Beirute/Sidón/Tiro/Beirut 
• Café da manhã • 190 km. 
Partida para visitar Sidon, importan-
te centro comercial e administrativo. 
Continuaremos para Tiro, que antes 
era uma ilha. Os principais locais de 
interesse são o Arco do Triunfo, o Hipó-
dromo e a escavação que traz de volta 
as obras-primas dos cruzados, roma-
nos e gregos e da era bizantina. Retor-
no ao hotel em Beirute e alojamento.  

Dia 3º Beirute/Harissa/Byblos/ 
Beirute 
• Café da manhã • 86 km. 
Saída para visitar a capital do Líba-
no: Beirute. Visita da Rocha dos 
pombos e visitaremos o Museu 
Nacional (fechado às segundas-fei-
ras). Continuaremos até Harissa, 
subindo de teleférico (fechado às 
segundas-feiras) até a Estátua Sagra-
da de Notre Dame. À tarde, traslado 
para Byblos, a cidade mais antiga do 
mundo, habitada continuamente por 
5.000 anos. Visita da cidade de 
Byblos: a Cidadela, a Igreja de São 
João e o antigo porto. Regresso ao 
hotel em Beirute e alojamento. 

Dia 4º Beirute/Bcharreh/Floresta 
de Cedros/Qozhaya/Beirute 
• Café da manhã • 240 km. 
Saída para visitar o Museu Gebran 
em Bcharreh. Depois, continuaremos 
até a famosa floresta de cedros que 
contém cerca de 300 árvores de 
cedro. É uma relíquia e um raro tes-
temunho de florestas que no Líbano 
era bem conhecido desde a antigui-
dade. Continuaremos até o mosteiro 
de Santo Antonios Qozhaya no vale 
de Qadisha, cheio de cavernas e refú-
gios rochosos habitados desde o ter-
ceiro milênio AC. até a época roma-
na, . Retorno ao hotel em Beirute e 
alojamento. 

Dia 5º Beirute/Grutas de Jeita 
/Faqra/Beit Mery/Beirute 
• Café da manhã • 53 km. 
Visita à gruta de Jeita. A gruta é o 
trabalho lento da natureza durante 
os últimos mil anos. Visita da caver-
na superior a pé, cujo acesso é por 
um teleférico e depois da caverna 
inferior, que é visitada por um 
pequeno barco no lago interno. Subi-
remos a montanha para chegar a 
Faqra. Seguiremos para Beit Mery e 
visitaremos Deir Qalaa. No caminho 
de volta a Beirute, poderemos obser-

var de cima, o aqueduto romano de 
Zbeide perto de Mkalles. Regresso ao 
hotel e alojamento em Beirute.  

Dia 6º Beirute/Deir el Kamar/ 
Beiteddine/Beirute 
• Café da manhã • 86 km. 
Visitaremos inicialmente Deir El 
Qamar, cujo centro antigo está loca-
lizado em um cenário urbano que 
manteve as prosperidades arquitetô-
nicas dos séculos XVII e XVIII. Conti-
nuação da viagem para Beiteddine. 
Este palácio é o melhor exemplo da 
arquitetura libanesa do século XIX. 
Visita do complexo do palácio e 
seus museus (trajes e armas da 
época). Regresso ao hotel em Beirute 
e alojamento.  

Dia 7º Beirute/Baalbeck/Ksara/ 
Anjar/Beirute 
• Café da manhã • 186 km. 
Saída para visitar o Vale do Beqaa 

para alcançar os maiores locais histó-
ricos do mundo: visita de Baalbeck, 
onde descobriremos suas ruínas. O 
maior tesouro romano do Líbano está 
entre as maravilhas do mundo anti-
go. O local inclui os templos de Júpi-
ter, Baco e Vênus, com a notável 
Grande Corte e o hexagonal Fore-
court. Continuação para uma viníco-
la em Ksara para conhecer a produ-
ção libanesa e depois continuação 
até Anjar, onde visitaremos este 
lugar histórico de Omayyad, localiza-
do na parte sul da planície. Regresso 
ao hotel de Beirute e alojamento. 

Dia 8º Beirute  
• Café da manhã. 

Na hora prevista, traslado ao aero-
porto internacional de Beirute. Fim 
dos serviços.
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HOTÉIS 
3*/4*/4*S/5*/5*L

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ 

e 9 VISITAS

8 dias 
(7 noites de hotel) 

desde 1.245 USD

FLORESTA DE CEDROS

Temporada Baixa Temporada Alta 

Categoria
7 Jan/31 Mai e 1/6 Jan + 1 Jun/30 Set 

1 Out/22 Dez 2019 e 23/31 Dez 2019 
Hotel

em quarto duplo supl. indiv. em quarto duplo supl. indiv.

    “A” 1.245 200 1.340 200 

    “B” 1.410 265 1.540 265 

    “C” 1.475 335 1.710 335 

    “D” 1.605 465 1.770 465 

    “E” 1.870 505 2.270 505

Preços por pessoa (em USD, mínimo 4/6 pessoas)

Suplementos 

Suplemento tour para 2/3 pessoas ........................................................................ 585 

Por voo Madri/Beirute/Madri (neto e aproximado) desde ........................ Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 32

Este Programa Inclui: 
- 7 noites de estadia em quartos standard com banheira e / ou 
ducha nos hotéis selecionados de acordo com a categoria 
escolhida. 

- Regime de alojamento e café da manhã (7 cafés da manhã). 
- Rota conforme indicado no programa. 
- Visitas indicadas no itinerário com entradas. 
- Guia local de língua espanhola. 
- Seguro de viagem. 

DATAS DE SAÍDA (de 7 Janeiro a 31 Dezembro 2019) 
- Saídas DIÁRIAS

Categoria “A” 
- Beirute: Mozart 3* 
Categoria “B” 
- Beirute: Plaza Hotel 4* / Casa D’Or 4* / Gems Hotel 4* 
Categoria “C” 
- Beirute: Ramada Down Town 4*S / Lancaster Hotel 4*S /  

Four Points by Sheraton 4*S 
Categoria “D” 
- Beirute: Le Bristol 5* / Radisson Blu Verdun 5* /  

Radisson Blu Matinez 5* 
Categoria “E” 
- Beirute: Movenpick Hotel & Resort 5*L

Bcharre
●

Cedars●

Terras Fenícias: Líbano 
5D/4n desde 780 USD

Dia 1º - Beirute 
Dia 2º - Beirute/Baalbeck/Ksara/Beirute 
Dia 3º - Beirute/Jeita/Harissa/Byblos/Beirute 
Dia 4º - Beirute/Beiteddine/Sidon/Tyro/Beirute 
Dia 5º - Beirute 

Consultar itinerário detalhado

Em quarto duplo (Categoria “A”) desde................................ 780 

Supl. quarto individual (Categoria “A”) desde...................... 115 

Consultar preços em outras categorias

Preços por pessoa (em USD, mínimo 4 pessoas) desde 
Saídas DIÁRIAS de 7 Janeiro a 31 Dezembro 2019


