Dia a Dia

Grupos com Guia Brasileiro!

LÍBANO SURPREENDENTE
O MAIOR SUCESSO DE VENDAS AGORA INCLUINDO BAALBEK COM SUAS
IMPRESSIONANTES RUINAS ROMANAS
O Líbano é um país localizado na Ásia Ocidental banhado pelo Mar Mediterrâneo em uma região de rica história
e cultura. Antiga Fenícia impregnada pela cultura romana, o Líbano hoje atrai o interesse daqueles turistas que
buscam destinos exóticos com uma historia que emociona!

Saída:

04/10/2019

Dia a Dia:

04/10

Brasil/Beirute, Líbano - Apresentação nos aeroportos internacionais do Rio de Janeiro e São
Paulo para embarque com destino a Beirute.
Beirute, Líbano - Chegada, recepção e traslado ao hotel. Uma antiga cidade fenícia, cujas
ruínas se erguem perto da atual Beirute. Sede do governo libanês desempenha um papel

05/10

central na economia local, sendo que muitos bancos e empresas mantém suas sedes no
centro da cidade. Após a destrutiva Guerra Civil Libanesa, a paisagem cultural de Beirute
sofreu uma grande reconstrução. Um centro financeiro local, a capital libanesa é
classificada como uma cidade global beta. Hospedagem.

06/10

Beirute, Líbano - Café da manhã no hotel. Saída para visita a Beirute. Museu Nacional e
Down Town, Beiteddin, Deir al-Kamar e almoço em restaurante libanês. Passeio e almoço
incluídos. Retorno ao hotel e hospedagem.

07/10

Beirute, Líbano - Café da manhã no hotel. Saída para visita a Jeitta Grotto Harissa, Journieh
e Harissa. Almoço em restaurante libanês. Passeio e almoço incluídos. Retorno ao hotel.
Hospedagem.

08/10

Beirute, Líbano - Café da manhã no hotel. Saída para visita a Baalbek, Anjar e Ksara winery.
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Almoço em restaurante libanês. Passeio e almoço incluídos. Atualmente, Baalbek é uma
cidade repleta de ruínas do Império Romano e muito apreciada pelos turistas. Está
localizada em território libanês, em área predominante de cultura islâmica. A cidade é
considerada pela UNESCO como um patrimônio mundial. As construções romanas foram
feitas para honrar os deuses pagãos Jupiter, Baal, Baco e para demonstrar ao Oriente o
tamanho do poderio e da cultura romana. Retorno ao hotel. Hospedagem.
Beirute, Líbano - Café da manhã no hotel. Saída para visita a Cedars forest e Bechareeh.

09/10

Almoço em restaurante libanês. Passeio e almoço incluídos. Retorno ao hotel hospedagem.
Beirute, Líbano - Café da manhã no hotel. Saída para visita a Sidon, Tyre e Maghdouche e

10/10
11/10

almoço em restaurante libanês. Passeio e almoço incluídos. Retorno ao hotel. Hospedagem.
Beirute, Líbano - Café da manhã no hotel. Saída para visita Byblos e St Chabel Annaya.
Almoço em restaurante libanês. Passeio e almoço incluídos. Retorno ao hotel.
Hospedagem.
Beirute, Líbano - Café da manhã no hotel. Saída para visita ao Vale do Kadisha. O Vale de

12/10

Kadisha, localizado em Becharre, é um dos mais importantes estabelecimentos monásticos
cristãos primitivos do mundo, e os seus mosteiros, alguns muito antigos. É patrimônio
mundial da UNESCO. Almoço em restaurante libanês. Passeio e almoço incluídos. Retorno
ao hotel e hospedagem.
Beirute, Líbano - Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades independentes. A noite

13/10

jantar com show em restaurante Libanês. Retorno ao hotel. Hospedagem.
Beirute, Líbano/Brasil - Café da manhã no hotel. Saída em horário oportuno para

14/10

aeroporto para embarque com destino ao Brasil.
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O PROGRAMA INCLUI:
> Traslados de chegada e saída;
> 09 noites de hotel com café da manhã em apartamento duplo (02 pessoas por apto);
> 07 almoços como especificados no programa;
> 01 jantar como especificado no programa;
> 07 passeios como especificados no programa;
> Kit de viagem Transeuropa;
> Serviço de maleteiros nos hotéis ( 1 mala por pessoa);
> Acompanhamento de guia brasileiro durante todo o trajeto desde a saída do Brasil (mínimo de 15 passageiro).

HOTÉIS PREVISTOS: Sujeitos a alteração

Beirute

Martyrs Square, Beirut Central District. Beirut.Libano
Tel: 961 1 971 111

Hotel Le Gray

TEMPERATURA MÉDIA:be

Líbano

Mín: 20°C e Máx: 28°C

VALOR DA PARTE TERRESTRE:
Valor do programa por pessoa em apartamento duplo: US$ 3.990,00
Entrada de US$ 990,00 + taxa

300,00

10 Parcelas mensais: US$
TAXAS:

Taxa remessa para pagamentos ao exterior: US$180,00

SUPLEMENTOS:
Suplemento Viajando Individual: US$ 1.743,00

OBS: Taxas de prefeitura ou de turismo não estão incluídas e deverão ser pagas localmente nos hotéis.
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VALOR DA PARTE AEREA:
Cia Aérea: Air France
A partir de: US$1.189,00
Taxa de embarque: US$125,00
Taxa de emissão: US$100,00

VOOS E CIA AÉREA PREVISTOS: Sujeitos a alteração
Saída do Rio de Janeiro
AF 443

04/10

Rio de Janeiro/Paris

15:25

07:35

AF 566

05/10

Paris/Beirute

09:05

14:10

AF 565

14/10

Beirute/Paris

16:00

19:35

AF 442

14/10

Paris/Rio de Janeiro

23:40

05:45

AF 457

04/10

São Paulo/Paris

15:10

07:30

AF 566

05/10

Paris/Beirute

09:05

14:10

AF 565

14/10

Beirute/Paris

16:00

19:35

AF 454

14/10

Paris/São Paulo

23:30

06:20

Saída de São Paulo
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FORMA DE PAGAMENTO:
Parte Terrestre
Entrada de US$990,00 + taxa e o saldo em 10 parcelas mensais de US$300,00 sem juros nos cartões VISA ou
MASTER (sujeito à aprovação).
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM:
É necessário para brasileiros: passaporte com validade mínima de 06 meses e seguro saúde internacional. Visto para o Líbano que deverá
ser tirado pelo próprio passageiro, favor consultar seu vendedor para mais informações e orientações. Os passageiros de outras
nacionalidades devem consultar suas embaixadas ou consulados sobre a necessidade de vistos de entrada.
OBS: Sugerimos que no ato da contratação do programa Transeuropa, seja adquirido o seguro viagem que já consta o seguro de cancelamento.
(Verifique a apólice). Importante ressaltar que o seguro de cancelamento só poderá ser acionado quando a aquisição do mesmo se der no ato
da compra do pacote de viagem. Consulte seu vendedor.

IMPORTANTE:
Buscando o melhor para o nosso cliente nossos roteiros continuam sendo oferecidos com a parte aérea e terrestre, mas para apresentar
nossos programas com maior transparência iremos, a partir de agora, desvincular os valores de parte aérea e parte terrestre. Desta forma
damos oportunidade aos nossos clientes de utilizarem nossas sugestões, embarcarem em outra Cia aérea de sua escolha ou
utilizar seu programa de milhagem.

VOOS INTERNOS DOMÉSTICOS OU INTERNACIONAIS:
Alguns programas podem ter incluídos no seu preço voos internos emitidos localmente junto ao Prestador de Serviço do Exterior, sendo
assim, estes bilhetes tem como regra a franquia de Bagagem local que normalmente e de no máximo 20 kg, o excesso, poderá ser cobrado
separadamente pela Cia Aérea no momento do Embarque.

ACOMODAÇÕES:
Os hotéis, normalmente não possuem quartos triplos ou quádruplos, sendo que quando solicitado e aceito pelos passageiros para estes
poderão ser designados aptos com duas camas de Casal exclusivamente ou quando disponíveis pelo Hotel camas extras, ou sofá-cama e
até mesmo cama de armar, com natural redução do espaço individual de circulação.
Nota: A Europa não disponibiliza normalmente aptos Quádruplos e onde existir tal disponibilidade não recomendamos que seja utilizado.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
Obs1: Reservamo-nos o direito de modificar e/ou cancelar a programação por motivos alheios a nossa vontade.
Obs2: Aconselhamos a aquisição do seguro de saúde viagem, para sua tranquilidade. Favor consultar com seu atendente o seguro que
melhor atenda as suas necessidades.
Obs3: Os preços estão em euros e/ou dólar e serão convertidos em reais ao câmbio do dia do pagamento.
Obs4: As taxas de embarque e combustível estão sujeitas a alterações pelas cias aéreas, sem aviso prévio, inclusive para aqueles que já
integralizaram o programa.
Obs5: Os hotéis, Cia aérea e voos previstos podem sofrer alteração por outro de categoria similar por motivo de força maior.
Obs6: Taxas e impostos hoteleiros locais não estão incluídos.
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