
 

Viagem organizada por RJLIBAN - CEDAR COUNTRY TRAVEL 

LÍBANO DESCOBERTA 2018 - 10 dias e 9 noites 

À ATENÇÃO DOS DESCENDENTES DE LIBANESES E AMIGOS DO LÍBANO 

Noites em hoteis 4 *, meia pensão, transporte, guias, entradas e passeios turísticos  

Preço/pessoa: 2.000 US $ (supl. quarto individual: 500 US $) - Sem a passagem aérea 

 

dia 1 – sexta-feira → Transporte do aeroporto ao hotel em Beirute - Museu Nacional - Museu 

dos Minerais - Raouche - Jantar de boas vindas - Noite em Beirute 

dia 2 – sábado → Deir el Qamar - Palácio de Beiteddín - Noite em Beirute 

dia 3 – domingo → Harissa (Nossa Senhora do Líbano) - Gruta de Jeita - Porto fenício e sitio 

de Biblos - Noite em Beirute 

dia 4 – segunda-feira → Chtaura (bodega) - Templos de Baalbek - Zahle, no coração do Vale 

da Bekaa - Anjar - Noite em Beirute  

dia 5 – terça-feira → Vale Sagrado de Qadisha - Ehden - Montanha dos Cedros de Becharre - 

Museu Khalil Gibran - Hasroun - Noite em Beirute  

dia 6 – quarta-feira → Livre - Visitas às famílias e cidades de origem - Noite em Beirute  

dia 7 – quinta-feira → Centro arqueológico e comercial de Beirute - Catedral de St. George - 

Grande Mesquita - Noite em Beirute  

dia 8 – sexta-feira → Castelo do Mar e souks antigos de Sidón - Maghdouche - Noite em Tiro 

dia 9 – sábado → Visita da cidade e do porto fenício de Tiro - Visita da cidade de Canaã da 

Galiléia, onde Jesus realizou seu primeiro milagre - Jantar de despedida - Noite em Tiro 

dia 10 – domingo → Beirute livre - Transporte para o aeroporto. 
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O LÍBANO, UM PAÍS FASCINENTE, localizado entre o Mediterrâneo e as montanhas, está suspenso entre o céu 

e o mar. Apesar de sua pequena área, é uma terra iluminada em suas variada geografia, paisagens, cultura e história; 
um país cosmopolito com múltiplos contrastes, desde o azul do mar até as florestas verdes e altas cordilheiras. 

Beirute, uma capital em permanente movimento, com um porto aberto a todos os negócios e interesses comerciais. Ao 
término do expediente, a população local pode desfrutar dos animados happy-hours, dos variados restaurantes e  night 
clubes desta cidade cosmopolita. O Museu Nacional possui um grande e belo acervo arqueológico. Logo ao lado está o 
extraordinário Museu dos Minerais (MIM) inaugurado em outubro de 2013. O Museu Nacional tem no térreo mais de 
setenta esculturas. A estrela da coleção é o sarcófago de Ahiram, Rei de Biblos, que tem inscrições do alfabeto fenício. 
O primeiro andar contém aproximadamente mil objetos pequenos da pré-história, a Idade de Bronze e do 
Ferro,  Helenística, Romana, do período bizantino e da conquista árabe.   

Biblos com sua história de 7.000 anos representa um dos maiores sítios arqueológicos do mundo, onde passaram 
diferentes civilizações durante milênios. De frente para o mar, o local inclui vários templos cananitas e fenícios, 
fundações de casas da Idade da Pedra, muralhas da antiga cidade e um imponente Castelo dos Cruzados.    

Tiro, a rainha dos mares, era famosa por sua frota mercantil que percorria o Mediterrâneo. Seu período mais glorioso foi 
no século  X a.c. quando o Rei Hiram construiu a cidade. Este é o local onde o deus Zeus levou a Princesa Europa, e foi 
assim que o velho continente tomou seu nome. Seu irmão Cadmos a seguiu e ensinou o alfabeto aos gregos. Os 
habitantes de Tiro fundaram, então, Cadiz e Cartago com a princesa Dido ou Elissa. É nesta região em Canaã que Jesus 
fez o seu primeiro milagre e que estão os túmulos do Rei Hiram e Nabi Amran (San Joaquin).  

A Gruta de Jeíta formada por erosões de milhões de anos é um espetáculo que desafia toda descrição. As magníficas 
pedras esculpidas no  interior da gruta mostram seu esplendor. Visitar esta gruta misteriosa, quase sobrenatural, implica 
uma experiência emocional por sua beleza e diversidade.   

Tripoli a capital do norte conserva seu passado melhor que qualquer outra cidade antiga do país. A atmosfera oriental 
de Trípoli se aprecia em suas mesquitas. Um perfume oriental especial exala de seus famosos “souks” onde o visitante 
poderá andar no labirinto das ruelas. O castelo cruzado de Raymond de Saint-Gilles domina a cidade.   

Qadisha o Vale Sagrado, refugio de ermitas e patriarcas, se estende aos pés do pitoresco vilarejo de Becharré e dá fácil 
acesso aos famosos Cedros do Líbano. Os antigos monastérios talhados na rocha fazem parte da beleza natural deste 
lugar; sua tranquilidade irradia do vale repleto de flores e plantas aromáticas. Os Cedros, símbolo eterno do Líbano, são 
conhecidos por sua madeira resistente às altas temperaturas, umidade e envelhecimento. O Rei Salomão 
solicitou  grandes quantidades de madeira de cedro ao Rei Hiram de Tiro, que construiu seu templo em Jerusalém. O 
egípcios a usaram para a construção de seus navios e sarcófagos e utilizaram o óleo  de cedro para a mumificação.    

Baalbek é um dos sítios arqueológicos mais atrativo do  mundo inteiro, com seus três templos principais de Júpiter, Baco 
e Venus. O santuário monumental de Júpiter é o maior e foi construído durante o domínio do Imperador romano Augusto, 
no princípio da era cristã; hoje subsistem 6 das 54 colunas iniciais. Perto de Zahle, brilhante no coração do Vale da 
Bekaa, Anjar é um singular vestígio omeíade no Líbano. A cidade, de uma simetria perfeita,  foi próspera  durante o reino 
do Califa Walid Ibn Abdel-Malik e logo se converteu em um  centro de repouso e férias. Sua posição geográfica permitiu 
o desenvolvimento deste  importante centro comercial.  

Sidon é uma cidade antiga mencionada nas famosas cartas El-Amarna do século XIV AC. Como outras cidades fenícias, 
foi dominada pela Pérsia, Grécia e Roma, antes das conquistas árabes. O seu castelo que está orgulhoso no mar, foi 
construído pelos cruzados, que foram seguidos pelos mamelucos.   

Beiteddín a poucos quilômetros da fascinante aldeia de Deir el-Qamar possui um palácio que é uma obra-prima da 
arquitetura libanesa do século XVIII, construída durante o reinado de Emir Bachir Chehab II. Este palácio, com os seus 
imenso pátio, fontes esplêndidas, arcos geométricos de pedra ocre, é um lugar maravilhoso para se visitar. 

    

 


