
GRUPO 
CARNAVAL NO LÍBANO 2020 

13 dias

1º Dia – 18/02: Sâo Paulo 

Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos para 
embarque destino à Beirute, balcão Turkish Airlines. 

2º Dia – 19/02: Sâo Paulo / Beirute 

Embarque com destino à Beirute, voo com conexão imediata em 
Istambul. 

3º Dia – 20/02: Beirute 

Chegada no aeroporto de Beirute e traslado ao hotel. Restante do 
dia livre para atividades independentes. Aproveite para um primeiro 
contato com a impressionante capital do país, que encanta por sua 
riqueza histórica e surpreende pela grande diversidade de atrativos. 
Repleta de contrastes, esta incrível cidade une harmoniosamente 
tradição e modernidade, abrangendo vestígios de sua valiosa história 
em meio a edifícios de arquitetura contemporânea, belas praias, 
igrejas e mesquitas. 

4º Dia – 21/02: Beirute / Deir Al-Qamar / Beiteddine 

Pela manhã, visita a cidade conhecida como a "Paris do Oriente 
Médio". Visita aos principais pontos de interesse histórico e turísticos 
da cidade como a, Mesquita Al Omari, torre do relógio, Em seu 
calçadão à beira mar, iremos admirar a paisagem exótica que é a 
formação da “ Rocha dos Pombos” (Pigeon Rocks) uma formação 
rochosa, onde pode-se observar a belíssima vista para o 
mediterrâneo. Por fim, visita ao Museu Nacional, um dos mais 
importantes do Oriente Médio devido à riqueza de seu acervo, que 
ilustra a rica história do país.  À tarde, saída até a região de Chouf, 
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45 km de Beirute. Visita a Deir al-Qamar, residência dos governantes 
libaneses desde o século XVI até o século XVIII. Continuação até o 
imponente palácio de Beiteddine, que é o melhor exemplo da 
arquitetura libanesa do início do século XIX. Palácio foi construído 
por Emir Bashir que levou aproximadamente 30 anos para a 
conclusão. Visita ao complexo do palácio e museu, que guardam 
uma coleção de mosaicos bizantinos. Café da manhã e almoço 
incluídos. 

5º Dia – 22/02: Beirute / Grutas De Jeita / Harissa / Beirute 

Saída para visita até a espetacular Gruta de Jeita, uma verdadeira 
obra-prima da natureza que foi classificada entre os finalistas na 
votação que elegeu as 7 Maravilhas Naturais do Mundo. A Gruta de 
Jeita é composta por duas cavernas cristalizadas que soma mais de 9 
km de comprimento. As cavernas viabilizam a rota de um rio 
subterrâneo de mais de 6 km de extensão, local onde a ação da água 
ao longo do tempo permitiu a formação de galerias impressionantes 
com estalactites e estalagmites de diversas formas, cores e 
tamanhos. Após, seguiremos pela estrada costeira para Jounieh onde 
subiremos em um teleférico até os braços estendidos da Virgem do 
Líbano. Este santuário de Nossa Senhora do Líbano é um importante 
local de peregrinação localizado a 650 metros e foi construído em 
1904. Uma vista panorâmica de tirar o fôlego é garantida no topo da 
estátua.  Café da manhã e almoço incluídos. 



6º Dia – 23/02: Beirute / Trípoli / Batroun / Beirute 

Dia  dedicado  a Trípoli, que é  a segunda maior cidade do 
Líbano. A história de Trípoli remonta a cerca de 3500 anos atrás. 
Foi fundada pelos fenícios por volta de 1500 a.C. Tripoli, 
  representou  um papel fundamental na história do Líbano. Tal 
riqueza histórica é visível nos diversos prédios que enfeitam o 
bairro antigo da cidade, grande parte deles datando da Idade 
Média. O roteiro traz como destaque os souks, tradicionais 
mercados árabes; os hammams, banhos turcos; as madrassas, 
antigas instituições de ensino; a cidadela, parte antiga da cidade 
cercada por muralhas fortificadas; mesquitas e outros tantos 
monumentos. Seguiremos para  Batroun com suas ruas 
tradicionais e antiga  muralha fenícia. A cidade conserva grande 
parte de seu antigo esplendor, com estreitas e sinuosas ruas que 
formam seus bairros residenciais. Visita à igreja de Santo Estêvão. 
A seguir, visita do Santuário e Mosteiro Ortodoxo de Saydet el 
Nourieh (Nossa Senhora da Luz). Retorno ao hotel. Café da 
manhã e almoço incluídos. 

7º Dia – 24/02: Beirute / Baalbeck / Anjar / Ksara / Beirute 

Dedicaremos nosso dia para descobrir o Vale de Bekaa. Com 
aldeias, fazendas de hortaliças, vinícolas e ruínas antigas que 
cobrem o vale como um tapete caleidoscópico, as planícies de 
Bekaa são ricas em história e cultura. Primeira parada nos Templos 
de Baalbeck, o maior tesouro romano do Líbano entre as 
maravilhas do mundo antigo, os maiores e mais nobres templos 
romanos já construídos, eles também estão entre os mais bem 
preservados. O local guarda ricos patrimônios históricos, como os 
magníficos templos de Júpiter, Baco e Vênus. Também chamada 
de Heliópolis ("cidade do sol") pelos gregos e romanos. A cidade 
foi classificada como Patrimônio Mundial da Humanidade pela 
UNESCO. Na sequência, prosseguimento em direção ao Château 
Ksara para uma deliciosa degustação de vinhos. No percurso, 
parada para visita à cidade de Anjar, fundada no início do século 
VIII e listada Patrimônio Mundial pela UNESCO, cujas ruínas 
revelam um testemunho único da cidade planejada pelos 
Omíadas. Café da manhã e almoço incluídos. 

8º Dia – 25/02: Beirute / Bcharrech / Floresta Dos Cedros / 
Qozhaya / Beirute  

Saída para visitar o Museu Gebran em Bcharrech. Continuação até o 
famoso bosque de cedros, que possui cerca de 300 arvores de cedro, 
considerada uma relíquia e um raro testemunho dos bosques que 
haviam no Líbano desde a antiguidade. Os cananeus, os egípcios e 
os fenícios usavam madeira de cedro para construir seus templos e 
navios. Continuação até o mosteiro de San Antonio Qozhaya no vale 
de Qadisha, cheio de cavernas e refúgios rochosos habitado desde o 
III milênio a.C até a época romana, o vale está repleto de capelas de 
cavernas, ermidas e mosteiros costados nas rochas. Retorno a 
Beirute. Café da manhã e almoço incluídos. 

SHIRAZ, IRAN

BALBECK

BEIRUTE

SIDON



9º Dia – 26/02: Beirute / Tiro / Sidon / Beirute 

Café da manhã. Hoje seguiremos pela rota sul, em direção a Tiro, 
uma das cidades mais importantes do Líbano e declarada 
Patrimônio da Humanidade pela Unesco.  Possui uma das mais 
fascinantes ruínas arqueológicas da época dos romanos e também 
dos fenícios, gregos e bizantinos. Continuaremos até Sídon, segundo 
a Bíblia, primogênita de Canaã, onde visitaremos seu Castelo, o souk 
da zona antiga da cidade, área dos pescadores, etc. Retorno a 
Beirute. Café da manhã e almoço incluídos. 

10º Dia – 27/02: Beirute / Byblos / Beirute 

Saída com destino à magnífica Byblos, considerada uma das mais 
antigas cidades, ininterruptamente habitada, desde 7000 anos 
atrás. Listada como Patrimônio Mundial da UNESCO, esta cidade 
costeira está situada sobre uma falésia a 37 km ao norte de 
Beirute. Visita à esta encantadora cidade incluindo caminhada por 
sua parte antiga com o porto de pescadores, seguindo até a parte 
alta, onde estão a Igreja de São João Batista e os souks. Café da 
manhã e almoço incluídos. 

11º Dia – 28/02: Beirute 

Dia Livre para atividades independentes. Café da manhã incluído. 

12º Dia – 29/02: Beirute / São Paulo 

Em horário determinado, traslado ao aeroporto de Beirute para 
embarque com destino à São Paulo, conexão imediata em Istambul. 
Café da manhã incluído. 

13º Dia – 01/03: São Paulo 

Chegada e fim de nossos serviços. 

SHIRAZ, IRAN

Voo 

Café da Manhã 

Almoço ou Jantar

*A ordem dos passeios pode sofrer alterações durante a viagem

PIGEON ROCKS

FLORESTA DOS CEDROS

TEMPLO DE JÚPITER



Acompanhamento de um guia operacional desde o 
Brasil. 

Passagem aérea em classe econômica, voando via 
Turkish Airlines. 
 
Hospedagem nos hotéis indicados ou similares, com 
café da manhã buffet. 

07 refeições conforme especificado no roteiro (exceto 
bebidas). 

Todos os passeios descriminados no roteiro. 

Guias locais em espanhol ou português (conforme 
disponibilidade). 

Percurso terrestre realizado em ônibus de luxo com ar 
condicionado. 

Seguro viagem Internacional. 

Gorjetas à carregadores nos hotéis (1 mala por pessoa). 

Kit de viagem elaborado especialmente para o grupo. 

Franquia de Bagagem: 01 mala até 23kg + 01 mala de 
mão de até 8kg 

HOTÉL PREVISTO OU SIMIULAR 
Categoria 5 Estrelas 

Hotel Le Vendome ou Similar

Aéreo e Terrestre: 
Preço por pessoa 

Apartamento Duplo: 
USD 3.990,00 

Apartamento Single: 
USD 5.530,00 

Taxas de Embarque: 
USD 270,00

Informações e Reservas:  

(011) 3257-1667 

www.primordialturismo.com.br 

contato@primordialturismo.com.br  
  

19 anos 

Primordial Operadora e Turismo

Promoção para reservas antecipadas:  

10X SEM JUROS  

via cartão de crédito Visa ou Mastercard em Reais.

SERVIÇOS INCLUÍDOS 

Beirute

Documentação de embarque para brasileiros: 

• Passaporte com validade mínima de 6 meses além da data final de 
viagem. Duas folhas em branco para controle da imigração. 

• Certificado Internacional de Vacina de Febre Amarela (tirado com 10 
dias de antecedência ao embarque). 

Importante: Para entrada no Líbano, não é permitido o visto ou  
carimbo de Israel no passaporte.
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