
 

 
 
 
 

 

A terra de fenícios e assírios 
 

 
 

 
 

Situado entre as águas azuis do Mediterrâneo e as montanhas verdes do interior, o Líbano impressiona pela antiguidade da 
sua História e imponência dos seus monumentos, hoje classificados Património da Humanidade ou inscritos na Lista Indicativa 
pela UNESCO. Os antigos egípcios cedo vieram em busca da preciosa madeira de cedro e dos seus portos, navegadores fenícios 
partiram pelo Mediterrâneo fora, em busca de novas fontes de matérias-primas e de mercados para os seus produtos, 
chegando assim ao território que hoje é Portugal. A importância estratégica dos seus portos e a afluência comercial das suas 
cidades despertou o interesse de outros povos – assírios, babilónios, persas, gregos, macedónios, romanos, árabes, cruzados, 
turcos, franceses, todos deixando testemunhos da sua passagem. Este périplo pelo Líbano convida a uma viagem através do 
tempo, em cidades como Byblos, antigo empório comercial fenício, com o seu porto de mar, sítio arqueológico e pictoresco 
centro histórico; no antigo suq (mercado) de Sidon onde, por entre ruas e edifícios medievais construídos no tempo dos 
cruzados, os artesãos trabalham as suas artes ancestrais e nos cafés se fuma tabaco aromático no narguileh (cachimbo d’água); 
ou na Tiro fenícia com as suas extensas e impressionantes ruínas arqueológicas. Beirute, outrora denominada “Paris do 
Oriente” é, após alguns anos de restauro, uma metrópole afluente, cidade de recreio aberta para o Mediterrâneo, com um 
magnífico Museu Nacional. Tudo isto contrasta com a serenidade calma das montanhas onde se situa Beit ed-Dine, uma joia 
da arquitectura oriental; ou a beleza natural das Grutas de Jeita, ou ainda a monumentalidade das Montanhas do Líbano, 
outrora repletas de florestas de cedro, hoje o símbolo da nação moderna. Famoso também pela qualidade da sua gastronomia 
e excelência dos seus vinhos, o Líbano é um país onde a hospitalidade não é apenas um dever, mas uma arte. 
 
 
Programa da Viagem 
 
1º. Dia • Lisboa / Istambul / Beirute 
Comparência no Aeroporto de Lisboa pelas 12h45 para formalidades de embarque e partida às 15h45 em avião da 
Turkish Airlines - voo TK1760 - com destino a Istambul (refeição servida a bordo). Chegada pelas 22h20 (hora local 
+3 que em Lisboa). Mudança de avião e continuação da viagem também em avião da Turkish -Airlines - voo TK829 
- com destino a Beirute (refeição servida a bordo). Chegada pelas 02h50 (hora local +3 que em Lisboa). Assistência 
e transporte para o Holiday Inn Beirut Hotel 4**** ou similar. Alojamento. 
 
  



 

 

   
 
2º. Dia • Tour de visita à Cidade de Beirute 
Após o Pequeno Almoço buffet servido no Hotel, inicio do tour de visita à cidade de Beirute, a capital do Líbano e 
uma das mais antigas cidades do Mundo, localizada na Costa do Mediterrâneo, Beirute sempre teve um charme 
especial entre todas as cidades famosas pela sua diversidade em todos os aspectos. Visitamos a Mesquita Azul, o 
centro histórico, a Praça dos Mártires, a Praça L’Étoile, a o incrível Baía Zaytounay, o Pigeon Rock (miradouro a 
partir do qual podemos observar a formação das rochas no meio do Mar Mediterrâneo). Regresso ao Hotel para 
Almoço. Tarde livre para visitas e passeios de gosto pessoal. Jantar em grupo no Restaurante principal do Hotel. 
 

 3º. Dia • Tour de dia inteiro a Jeita Grotto, Harissa e Byblos                                        
Pequeno Almoço buffet servido no Hotel. Conhecida como 
uma das maravilhas mais naturais do Médio Oriente, as nossas 
actividades para o dia de hoje iniciam-se com a visita à Gruta 
de Jeita situada na região de Keserwan. Continuamos depois 
em direcção a Byblos - Byblos é o nome grego da cidade 
portuária fenícia de Gubla. Era conhecida pelos antigos 
egípcios como Kbn e, mais tarde, Kpn. Embora continue a ser 
denominada de Byblos pelos investigadores, a cidade é agora 
conhecida pelo nome árabe Jubayl, o qual também tem origem 
na forma cananita Gubla – um centro turístico de alto gabarito 

onde assumem particular destaque o seu porto antigo, os Souks e o seu espectacular castelo - é um castelo dos 
cruzados no Líbano. Nos tempo dos cruzados, era conhecido como o castelo de Gibelet ou Giblet. Almoço servido 
em Restaurante local. De tarde, visita ao local das maiores peregrinações do Líbano - o Santuário de Nossa Senhora 
do Líbano, Harissa, onde faremos uma viagem no famoso Teleférico local . Ao final do dia, regresso ao  nosso Hotel 
a Beirute para Jantar e alojamento 
 
4º. Dia • Tour de dia inteiro a Baalbek, Anjar e Ksara 
Após o Pequeno Almoço servido no Hotel iniciamos o nosso tour, de dia inteiro incluindo Almoço, com uma visita 
a Anjar, uma antiga e pacata cidade com uma história riquíssima, situada no Vale de Bekaa, conhecido pelas 
impressionantes ruinas da era Umayyad - um dos quatro principais califados islâmicos estabelecidos após a morte 
de Maomé. Era centrado na dinastia Omíada, originários de Meca, Arábia Saudita. Seguidamente visitamos a 
famosa e monumental cidade de Baalbek, cidade cujo nome significa Cidade de Baal, que deriva da ligação desta 
cidade com o culto do Deus Baad, uma divindade local identificada pelos gregos como o Deus do Sol, Hélios. Por 
este motivo os gregos e os romanos chamavam-lhe Heliopólis - A Cidade Sol - que, no passado foi uma pujante 
cidade, hoje reduzida a ruinas. O Templo do Sol era um edifício construído sobre uma plataforma artificial com 
grandes pedras e megálitos que apresentava 58 colunas de ordem coríntia; O Templo de Júpiter, também erigido 
com elementos arquitectónicos de ordem coríntia, estava rodeado por um peristilo de 42 colunas e apresentava 
um entablamento profusamente decorado. Em frente deste santuário encontrava-se o Tempo de Baco e não muito 
distante o Templo de Vénus, de menores proporções, suportado por 6 colunas de granito. A cidade de Baalbek 
remonta ao tempo dos fenícios. Na época do Imperador romana Augusto foi convertida numa colónia romana e 
mais tarde foi visitada pelo Imperador Trajano que visitou o oráculo de Baalbek,  no ano de 748 a.C. a cidade foi 
saqueada pelos árabes. A cidade histórica de Baalbek foi integrada, em 1984, na lista do Património 
Mundial da UNESCO. onde podemos admirar a famosa Pedra Velha e as enormes ruínas romanas dos Templos de 
Júpiter, Baco e Vénus. Almoço servido em restaurante local. De tarde e por último, mas não menos importante, 
visitamos Ksara, a casa do vinho libanês, será  a nossa última visita do dia, um enorme vinhedo com autênticas 
cavernas onde o precioso néctar é produzido e conservado. Regresso ao Hotel para Jantar e alojamento. 
 
 



 
 
 
 

   
 
5º. Dia  • Tour de dia inteiro a Sidon, Tyre e Maghdouché 
Pequeno Almoço no Hotel. O nosso tour de hoje leva-nos para 48 Kms a Sul da capital Beirute encontramos as 
famosas e históricas cidades de Sidon – a terceira maior cidade do Líbano e onde visitaremos o seu Castelo 
construído pelos cruzados no século XIII como uma fortaleza da Terra Santa. É um dos locais históricos mais 
importantes da cidade portuária de Sidon, cujo centro histórico está classificado pela UNESCO como Património da 
Humanidade, com o seu famoso Suq (bazar) o grande Khan al-Franj, o Museu do Sabão. Almoço servido em 
restaurante local. De tarde, continuamos para Tyre - antiga cidade-estado fenícia onde visitamos o parque 
arqueológico que inclui o Aqueduto Romano, Hipódromo e uma extensa e muito bem conservada necrópole 
fenício-romana. Maghdouché será a nossa última visita do dia – uma aldeia tipicamente libanesa onde visitaremos 
também um local de peregrinação chamado Nossa Senhora da Esperança, também conhecida como Nossa Senhora 
de Mantara, é um Santuário mariano greco-católico, descoberto em 8 de Setembro de 1721 por um jovem pastor. 
Regresso ao nosso hotel ao final do dia para Jantar e alojamento. 
 
 
6º. Dia • Tour de dia inteiro a Beit El Din, Deir El Qamar e Floresta dos Cedros 
Pequeno Almoço buffet no Hotel e inico do nosso tour para visitar Deir El Qamar,   que significa "Mosteiro da Lua", 
é uma aldeia a sudeste de Beirute, no centro-sul do Líbano. Está localizada a 5 Kms de Beit El Dine, no distrito de 
Chouf, na província do Monte Líbano, a 800 m de altitude exploramos a arquitectura única de belos edifícios e 
jardins e onde visitaremos o famoso e histórico Palácio construído durante o período Persa Aqueménida, dedicado 
aos Deus Eshmun e classificado pela UNESCO como Património da Humanidade. Almoço servido em restaurante 
local. De tarde, visita à bela Floresta de Cedros de Chouf onde teremos oportunidade de contemplar gigantescas 
espécies. Regresso ao nosso hotel ao final do dia para Jantar e alojamento. 
 
 
7º. Dia • Tour de dia inteiro ao Vale de  Qadisha e Bcharri 
Pequeno Almoço buffet no hotel. A aventura do nosso tour do dia de hoje começa com uma visita ao famoso Vale 
de Qadisha - O Vale de Qadisha, localizado em Bcharri, no Líbano Setentrional, é um dos mais importantes 
estabelecimentos monásticos cristãos primitivos do Mundo, e os seus mosteiros, alguns muito antigos, estão 
posicionados dramaticamente numa paisagem áspera. Oportunidade para apreciar deslumbrantes vistas sobre 
frondosa vegetação, colinas, montanhas, vida selvagem e uma emocionante caminhada. Almoço servido em 
restaurante local. De tarde, em Bcharri, a nossa próxima paragem, visitaremos uma maravilhosa e majestosa 
Floresta de Cedros - denominada  Cedros de Deus. Por último, faremos uma visita famoso Museu Gibran Khalil 
Gibran, um ensaísta, filósofo liberal, prosador, poeta, conferencista e pintor de origem libanesa. Os seus livros e 
escritos, de singular beleza e espiritualidade, são reconhecidos e admirados muito para além do mundo árabe. 
Regresso ao hotel ao final do dia para Jantar e alojamento. 
 
 
8º.  Dia • Beirute / Istambul / Lisboa 
Em hora a informar localmente, transporte para o Aeroporto para formalidades de embarque e partida às 04h20 
avião da Turkish Airlines - voo TK 829 - com destino a Istambul (refeição servida a bordo). Chegada pelas 06h20. 
Mudança de avião e partida às 11h55 também em avião da Turkish Airlines - voo TK 1759 - com destino a Lisboa 
(refeição servida a bordo). Chegada pelas 14h50 (hora local -2 que em Istambul e Beirute). 
 
 

Fim da Viagem 
  



 
 
 
 
 

Preços por pessoa (mínimo de 25 participantes) – PREÇO SOB CONSULTA  
 
 
Os preços incluem: 
 

• Passagem aérea, classe Turística, Lisboa / Istambul / Beirute / Istambul / Lisboa 
• 1 mala de porão até 20 Kgs por pessoa 
• Transporte Aeroporto / Hotel / Aeroporto 
• Alojamento no Beirut Inn Hotel 4**** ou similar durante 8 Dias / 7 Noites 
• Pensão Completa durante toda a viagem 
• Todos os tours descritos no programa 
• Entradas em todos os monumentos descritos nos tours 
• Serviços de Guia local em castelhano 
• Acompanhamento permanente por um Delegado de Booking Travel 
• Seguro de Assistência em Viagem 
• Taxas de Aeroporto e Segurança (EUR 281,31 actualizável à data de emissão das passagens) 
• Todas as taxas e impostos de Turismo 
• IVA à taxa legal aplicável 

 
Os Preços não incluem: 

• Bebidas alcoólicas às refeições 
• Despesas de natureza pessoal como extras nos hotéis 
• Gratificações a Guias e Motoristas 
• Em geral, tudo o que não se encontrar comtemplado na rubrica “Os Preços incluem” 

 
 

Condições Gerais 
 
 

ORGANIZAÇÃO  
A organização técnica desta viagem foi realizada por Booking - 
Agência de Viagens e Turismo, Lda, com sede na Rua Fernando 
Lopes Graça,, nº 10- A, Lisboa, contribuinte fiscal nº 501145834, 
com o capital social de Euros 200.000,00, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o número 1196 
e com o RNAVT 1951.  
 
INSCRIÇÕES 
No acto da inscrição o cliente deverá depositar 30% do valor total 
da viagem, devendo o pagamento restante ser efectuado de 
acordo com o seguinte esquema: 40% até 60 dias antes da 
realização da viagem e os restantes 30% até 30 dias antes da 
partida . A Agência organizadora reserva-se o direito de anular 
qualquer inscrição cujo pagamento não tenha sido efectuado nas 
condições acima mencionadas. 
 
TAXAS DE AEROPORTO 
Estão incluídas no preço (EUR 281,31) sujeito a actualização 
 
DESISTÊNCIAS 
Se o cliente ou algum dos seus acompanhantes desistir da via-
gem, terá de pagar todos os encargos  a que a desistência dê lugar 
e ainda uma percentagem que pode ir até 15% do preço da 
viagem. Quando seja caso disso, o cliente será reembolsado pela 
diferença entre a quantia já paga e os montantes acima referidos 
 
MÍNIMO DE PARTICIPANTES 
A viagem constante deste programa está baseada num número 
mínimo de participantes, pelo que  a Agência organizadora poderá 
cancelar a viagem, caso não venha a existir o número mínimo de 
participantes. 
 

 
 

ALTERAÇÕES 
Sempre que existam razões justificadas, a Agência organizadora 
poderá alterar a ordem dos percursos, modificar as horas de partida 
ou substituir qualquer dos  hotéis previstos por outros de categoria 
similar, sem que o cliente tenha direito a qualquer indemnização ou 
reembolso das quantias pagas. 
 
 
 
 

ALTERAÇÃO AO PREÇO 
Os preços constantes do programa estão baseados nos custos dos 
serviços e taxas de cambio vigentes à data da concepção do programa  
pelo que estão sujeitos às alterações que resultem  de variações de 
custos nos transportes,  do combustível, dos hotéis, de direitos 
aduaneiros, impostos, taxas, flutuações cambiais, etc. Sempre que se 
verificar esta alteração, o cliente será imediatamente informado e 
convidado a, dentro do prazo que  lhe for fixado, aceitar o aumento 
verificado  ou anular  a sua inscrição nos mesmos termos e condições  
previstos na rubrica “ Desistências” 
 
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO 
Se por factos não imputáveis à Agência Organizadora esta vier a ficar 
impossibilitada de cumprir algum serviço essencial constante do 
programa da viagem, tem o cliente o direito de desistir da viagem, 
sendo imediatamente reembolsado de todas as quantias pagas, ou, 
em alternativa, aceitar uma alteração e eventual variação do preço. 
 
RESPONSABILIDADE 
A responsabilidade da Agência organizadora da viagem constante 
deste programa e  emergentes das obrigações assumidas, encontra-
se garantida por um seguro de responsabilidade civil, na Companhia 
de Seguros Generali e por uma caução no Turismo de Portugal  nos 
termos da legislação em vigor. 

 


