
Saída 01 Março



01 Mar - Sex - Porto Alegre - São Paulo

03 Mar - Dom - Beirute

Chegada de madrugada a Beirute e 
traslado ao Hotel Crowne Plaza. Após o 
café da manhã, daremos inicio de nosso 
tour, no primeiro dia de visita ao LIBANO. 
Começaremos percorrendo a Av. Beira 
Mar, onde se encontram os grandes 
Rochedos chamados de PIGEONS 
ROCK, e seguindo para uma visita do 
centro da cidade, onde poderemos 
observa r  um cen t ro  to ta lmen te  
reconstruído após a guerra, finalizando no 
Museu Nacional. Jantar incluso.

04 Mar- Seg - Batroun - Tripoli

Após o café da manhã, iniciaremos o 
passeio a Batroun que se encontra na 
Costa do Mar Mediterrâneo. Conhecida 
p e l a  f a m o s a  l i m o n a d a  e  s u a s  
encantadoras casas antigas com jardins, 
I g r e j a s  a n t i g a s  e  m o n u m e n t o s  
arqueológicos. Após continuamos a Trípoli 
conhecida como a capital do Norte, 
segunda maior cidade do país com mais 
de 40 sítios históricos que datam do 
Século XIV. Almoço em restaurante local e 
retorno a Beirute. Noite livre para passear 
por Hamra, bairro do nosso  hotel ou ainda 
jantar no Marina Bay de Beirute. 

05 Mar - Ter - Jeita - Harissa - Byblos 

Apresentação, no final da tarde, no 
Aeroporto Salgado Filho para embarque 
destino São Paulo.

06 Mar - Qua - Beittedine - Sidon - Tyre 

Após café da manhã visitaremos as 
Grutas de Jeita, uma maravilha natural e a 
mais bela caverna do Oriente Médio. 
Finalizada a visita, nos dirigimos até 
Harissa, subida pelo teleférico até a Santa 
estátua de Notre Dame, com vista 
deslumbrante das cidades de Jounieh e 
Beirute. Na parte da tarde continuaremos 
até chegar a Byblos, cidade mais antiga do 
mundo, e sendo habitada durante os 
últimos 5.000 anos. Aqui visitaremos a 
Cidadela, a Igreja de San Juan e o antigo 
porto. Almoço incluso em restaurante 
local. Apôs realizadas todas as visitas 
voltamos a Beirute.

07 Mar - Qui - Baalbeck - Anjar 

08 Mar - Sex - Cedars - Qadisha 

Após o café da manhã, saindo de Beirute 
pela manhã, iniciamos as visitas do dia 
com uma parada em Beittedine que é o 
melhor exemplo da arquitetura Libanesa 
do Século XIX. Foi construída durante o 
período do Emir Bashir. Visitaremos o 
Palácio com tempo para fotos. Almoço 
incluído em restaurante local. Logo depois 
continuação a Sidon, centro vital 
comercial e administrativo; localizado na 
p a r t e  s u l  d o  L í b a n o .  Te r e m o s  
possibilidade de ver o Castelo do Mar 
construído pelas Cruzadas e os Zocos até 
chegar em Tiro. Visita do Arco de Triunfo, 
Hipódromo e escavações que foram feitas 
e encontrados inúmeros objetos da época 
das Cruzadas Romanas, Gregos e da era 
Bizantina. Retorno a Beirute. Noite livre. 
Aproveite para conhecer a vida noturna 
desta bela cidade.

Café da manhã e saída para a parte norte 
do País. Visita a linda região dos bosques 
de Cedro e ao Museu de Khalil Gibran em 
Bcharreh. No final visita ao Mosteiro de 
San Antônio de Qozahaya no vale de 
Qadisha. Almoço em restaurante local. 
Retorno a Beirute.

09 Mar - Sab - Beirute - Istambul - São 
Paulo - Porto Alegre

Após o café, saída para o vale do Beqaa 
onde encontraremos alguns dos sítios 
históricos mais importantes do mundo: 
Balbeeck. Visita do templo de Júpiter e 
Baco. Tempo livre para fotos e caminhar 
por este sitio arqueológico enorme. 
Continuação a Anjar única cidade Omeya 
no Líbano que se considera como um dos 
entrepostos comerciais mais importantes 
da Rota das Sedas. Almoço em 
restaurante local. Retorno a Beirute. 
Sendo quinta-feira possibilidade de 
arriscar visitar e se divertir numa das 
tantas discotecas da agitada vida noturna 
de Beirute.

Cedo pela manhã nos despedimos do 
Líbano que certamente irá surpreender a 
todos e via Istambul embarcamos para o 
Brasil. Fim dos nossos serviços.

A Portosul Turismo agradece a 
preferência.

Parte Aérea Turkish 
US$ 1.391,00 + Taxas

Classe econômica
Executiva a consultar

 

05x s/juros nos cartões Amex, Visa ou 
Mastercard

 

*A companhia se reserva o direito de alterar a 
frequência e horário dos voos.*

** Somente a emissão garante a tarifa e a forma de 
pagamento.** 

 Parte Terrestre
US$ 2.250,00

  p/pessoa em apto DBL
(Base 20 passageiros)

Suplemento individual: US$ 650,00
Sinal de US$ 450,00 por pessoa até 30/10/2018 

e saldo em 04 X de US$ 450,00 cada uma. 
Pagamento final até 25/02/2019. 

Os valores serão convertidos para reais 
ao câmbio do dia do pagamento.

 
Os hotéis mencionados poderão ser substituídos por 

outros da mesma categoria em caso de circunstâncias 
alheias a nossa vontade.

 Consulte política de cancelamento da agência.

?Traslados de chegada e saída
?Guia de fala hispana ou português 
?Grupo privado Portosul
?Ingresos para todos os lugares visitados 
?7 noites de hospedagem em aptos Dbl/Twin com 
café da manhã

?5 almoços e 1 janta inclusos
?Acompanhante Portosul, mínimo 20 passageiros 
?Gorjetas a guia e motorista
?Maleteiros
?Seguro de viagem Travel Ace até 80 anos de 
idade.

*Acima desta idade consulte valor adicional.
?Não inclui: telefonemas, lavanderia, frigobar e 
todo o que não constar como incluso.

?Passaporte válido até Outubro de 2019
?Passaporte sem entrada a Israel, caso 
possua deverá fazer novo passaporte.

Extensão pós tour
Antes de emitir sua passagem você pode optar por:
Ficar alguns dias em Istambul, fazer um tour pela 
Turquia, seguir no grupo Egito, ou algum outro 
destino que lhe interessar. Consulte. 

02 Mar - Sab - São Paulo - Istambul - 
Beirute

De madrugada embarque destino 
Istambul. Chegada e conexão a Beirute.


