
1º Dia – LISBOA / FRANKFURT / BEIRUTE
Comparência no aeroporto de Lisboa cerca de 90 minutos antes 
da hora prevista de partida. Assistência nas formalidades de 
embarque pelo guia OASIStravel que acompanhará toda a 
viagem de/até Lisboa e partida em voo Lufthansa pelas 16h30 
com destino a Beirute, o maior e principal porto marítimo do 
Líbano. Escala em Frankfurt das 20h30 às 21h55. Chegada a 
Beirute pelas 02h50. Formalidades de desembarque, assistência 
e transporte para o Hotel Le Commodore 4*sup.  Alojamento.
2º Dia – BEIRUTE / MONTANHAS DE CHOUF / BEIRUTE 
(aprox. 80kms)
Pequeno-almoço no hotel. Cerca das 11h00, partida para as 
Montanhas de Chouf, uma região montanhosa no Sudeste de 
Beirute, isolada em alguns locais, mas coberta por pequenas 
vilas e terraços agrícolas. Visitaremos durante o percurso um 
palácio muito singular, totalmente construído por Moussa 
Maamari ao longo da sua vida, entre 1962 e 2018 (faleceu em 
Fev. 2018), desde a construção da estrutura do castelo a todas as 
estátuas existentes no seu interior. Tanto o Castelo Moussa 
como a vasta coleção de imagens representando o dia-a-dia da 
população rural libanesa, a vasta coleção de armas, de artefactos 
rurais e de adornos encontrados em escavações diversas, são 
fruto de uma grande determinação e de uma vida inteira dedicada 
a esta obra. Seguimos depois para Beiteddine, cidade cujo nome 
traduzido à letra significa “casa da fé”, para visita ao Palácio de 
Beiteddine, um importante palácio construído nos séculos XVIII 
e XIX, tendo pertencido ao emir Bachir II (1788-1840) e que tem 
albergado recentemente o Grande Festival de Beiteddine e o 
Museu do Palácio com exposições temporárias. A luxuosa 
decoração dos seus tetos e paredes, os seus mosaicos e 
graciosas fontes e arcadas, levaram o poeta francês Alphonse de 
Lamartine, que visitou este local por diversas vezes durante as 
suas viagens pelo Oriente, a afirmar que este local nos 
transportava aos encantos das “Mil e Uma Noites”. Almoço em 
restaurante local durante as visitas. Durante a tarde, viagem de 
regresso a Beirute, visitando a pitoresca Vila de Deir Al Qamar, 
para testemunhar e explorar as suas estreitas e distintas ruas, 
com os seus degraus de pedra, palácios e edifícios históricos. 
Deir Al Qamar faz-nos lembrar um museu ao ar livre. 
Jantar e alojamento no Hotel Le Commodore 4*sup.
3º Dia – BEIRUTE / ZAHLÉ (aprox. 54kms)
Pequeno-almoço no hotel e saída para visita guiada à moderna 
cidade de Beirute, rodeada pelas montanhas do Líbano, tendo 
obtido uma forma triangular, em grande parte devido à sua 
situação entre duas colinas. A visita começará pelo Museu da 
Universidade Americana de Beirute, um dos lugares mais 
populares, localizada no centro da cidade, perto da Rua Hamrae 
do distrito do mesmo nome. Continuaremos depois com o 
passeio pedestre pelo centro da cidade, visitando a Mesquita 
Mohammad Al-Amin, também conhecida por Mesquita Azul, 

pela sua cúpula azul inspirada na Mesquita do Sultão Ahmed em 
Istambul, de arquitetura Otomana. No pátio frente à mesquita 
encontramos o túmulo de Rafik Hariri, assassinado em 2005, 
poucos meses depois de ter deixado o poder. Muito próximo, 
encontramos a Igreja de São Jorge e a famosa Praça Nejmeh, 
notável pela sua arquitetura Art Déco e pela sua joia, a Torre de 
Relógio dos anos 30 oferecida por Michel Abed à cidade. 
Continuaremos até às Ruínas Romanas (Ruínas dos Banhos 
Romanos de Berytus) descobertas em 1968-69. Atravessando a 
zona do novo Souk de Beirute, com lojas de marca que rivalizam 
a atenção dos transeuntes com bares e esplanadas e que por isso 
mesmo contrasta com a tradicional ideia de “souk” que temos, 
seguiremos para a Baía de Zaitouna, localizada à volta da 
Marina de Beirute. Almoço durante as visitas. Durante a tarde, 
partiremos para Zahlé, atravessando o Monte Líbano até ao fértil 
vale de Beqaa. 
A lo jamento  e  jan tar  no  Hote l  Grand Kad i r i  4* .
4º Dia – ZAHLÉ / BAALBEK / ANJAR / KSARA / ZAHLÉ (aprox. 
105kms)
Pequeno-almoço e partida para Baalbek, onde iniciaremos o 
nosso dia visitando as majestosas ruínas romanas de Baalbek, 
cidade que se denominava Heliópolis nos tempos romanos. Logo 
à chegada a este grande complexo, ficamos surpreendidos pela 
dimensão e conservação da escadaria e do propileu que nos dá 
as boas-vindas ao local. Ao longo da visita passamos pelo 
Tribunal Hexagonal, Grande Pátio dos Altares, colunata do 
Templo de Júpiter e o impressionante Templo de Baco. Dos 5 
locais libaneses listados pela Unesco como Património da 
Humanidade, Baalbek é o de maior impacto e importância. De 
Baalbek, continuaremos para Anjar, uma “pequena Arménia” 
dentro do Líbano, já que a grande maioria da população é 
arménia (refugiados que aqui se instalaram nos anos 1940). Mas 
a razão da nossa visita a Anjar são as suas ruínas dos sécs. VI e 
VII, testemunhos de uma cidade com uma planificação única, de 
arquitetura Omíada, listadas como Património da Humanidade 
pela Unesco. Almoço durante as visitas. Continuação em 
direção a Ksara, onde iremos ficar a conhecer as caves de 
Chateau Ksara, a adega mais antiga do país, visitando as suas 
caves distribuídas por longos túneis e teremos uma prova de 
vinhos ksara no final da visita. Regresso ao hotel. 
Jantar e alojamento.
5º Dia – ZAHLÉ / JEITA / HARISSA / BYBLOS (aprox. 90kms)
Pequeno-almoço no hotel e saída em direção a Jeita para visitar 
a esplêndida gruta de pedra calcária. Inicialmente descoberta em 
1836, a Gruta de Jeita é considerada a maior gruta no Líbano. À 
entrada do complexo, tomaremos o comboio elétrico que nos leva 
até à entrada da Gruta Alta, a mais extensa das duas grutas 
abertas a visitas. Durante a visita a pé ao longo do passadiço de 
cerca de 700m e 166 degraus, podemos admirar espetaculares 
esculturas desenhadas pela natureza em estalactites e 
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estalagmites que chegam a ter mais de 8 metros de altura. 
Visitaremos ainda a Gruta Baixa, na qual faremos um 
tranquilo passeio de barco. Após esta visita, seguiremos para 
Harissa, sede do núncio papal e o mais importante local de 
peregrinação cristã e muçulmana no Líbano, para visita ao 
Santuário de Nossa Senhora do Líbano, cuja grande 
estátua da Virgem Maria atrai crentes de todo o mundo. Para 
além da pequena capela da “Mãe Luz” junto à estátua, 
podemos admirar a singular arquitetura da grande basílica 
(que só abre nos dias e horários de culto) em forma de árvore 
de cedro e de um barco fenício, com um frontal de vidro de 
62m de altura com vista para a estátua de N. Sra. do Líbano no 
exterior. Após a visita, apanharemos o teleférico que nos 
levará de Harissa para a Baía de Jonieh, com uma magnífica 
vista panorâmica sobre a zona costeira. De seguida, 
continuaremos em direção a Byblos, uma cidade com um 
misto de sofisticação e tradição. Almoço. A tarde será 
inteiramente dedicada a Byblos, conhecida como uma das 
cidades mais antigas do mundo ininterruptamente habitada 
(durante 7.000 anos), já que aqui foram encontrados diversos 
vestígios de presença humana desde o período neolítico 
(5250-3800 a.C.). Visita ao Castelo de Byblos, construído 
pelos cruzados no século XII e ao complexo de ruínas 
envolventes, considerado Património da Humanidade pela 
Unesco, no qual se incluem o Templo dos Obeliscos. Por fim, 
visita à Igreja de São João destruída pelo terramoto de 551 e 
reconstruída em 1115 pelos cruzados, seguida de passeio 
pela zona dos antigos mercados de Byblos.  
Jantar e alojamento no Hotel Byblos Sur Mer 4*.
6º Dia - BYBLOS / TRIPOLI / BATROUN / BYBLOS (aprox. 
90kms)
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a informar, saída para 
Tripoli, a segunda cidade do Líbano e capital da zona Norte do 
país, onde visitaremos o Castelo, considerada a maior 
fortificação construída pelos cruzados no Líbano e, de 
seguida, passeio pelos souks da cidade. A história da cidade 
de Tripoli remonta ao século IX a.C., época em que os 
fenícios se estabeleceram na extremidade ocidental da 
península de al-Mina. No séc.IV a.C., o local tornou-se a sede 
da confederação, agrupando três cidades fenícias – Tiro, 
Sídon e Arados – a partir da qual se desenvolveu o comércio 
com as nações vizinhas e daí adveio o seu nome grego de 
Triplo (Três Cidades). Sempre com grande importância 
histórica e comercial ao longos dos tempos, desde a época 
dos conquistadores muçulmanos (635) até ao cruzados 
(sécs.XII-XIII) e domínio dos otomanos (séc.XIII), a cidade 
apresenta-nos hoje um ambiente muito diferente do que se 
vive em Beirute, com um nível económico muito inferior ao da 
capital e uma população maioritariamente islâmica e síria, que 
aqui encontrou tranquilidade para viver nos últimos anos.   
Terminada a nossa visita a Tripoli, partida para Batroun, 
cidade próspera durante os tempos Fenícios, onde podemos 
observar a antiga muralha Fenícia que ainda hoje protege a 
cidade contra as tempestades vindas do Mar Mediterrâneo. 
Almoço. Durante o nosso tempo em Batroun, iremos também 
caminhar pelos mercados do século XIX, repletos de arcos e 
abóbadas de arenito até ao antigo porto da cidade, admirando 
igualmente a Catedral cristã maronita de Santo Estevão 
(caso esteja aberta). Regresso a Byblos, jantar e alojamento.
7º Dia – BYBLOS / VALE de QADISHA / BSHARRI / 
BEIRUTE (aprox. 185kms)
Após o pequeno-almoço, partida de Byblos em direcção ao 
Vale de Qadisha, para visita do Mosteiro de Santo António 
de Qozhaya, primeira igreja construída no Líbano e 
especialmente interessante por ser escavada na rocha e pela 
sua paisagem sobre o vale. Sede do patriarcado maronita no 
séc. XII, aqui foi instalada a primeira impressora do Médio 
Oriente em 1584, podendo parte desse material ser visto no 

museu instalado no mosteiro. O Mosteiro de Santo António de 
Qozhaya é um importante local de peregrinação, tanto para 
cristãos como muçulmanos de todas as regiões do país. 
Visitaremos a Igreja e a Capela (especialmente conhecida 
pelos seus milagres de cura de doenças mentais). De seguida, 
partimos para Bsharri, para visita ao Museu Gibran, dedicado    
à vida e trabalhos do famoso escritor e artista Gibran Khalil, 
nascido em Bsharri em 1883. O espaço onde atualmente se 
encontra o museu começou por ser apenas uma gruta de 
eremitas no séc. VII, sobre a qual foi mais tarde construído um 
mosteiro no séc.XIX e só em 1975 é que o mosteiro foi 
transformado em museu, de acordo com a vontade expressa 
pelo próprio Gibran Khalil antes da sua morte em 1931. 
Após a visita, almoço e continuação da nossa viagem pelo 
Vale de Qadisha, considerado um paraíso na terra, o qual nos 
deixará deslumbrados pelas suas belas paisagens. Chegada 
a Beirute ao final da tarde. 
Jantar e alojamento no Hotel Le Commodore 4*sup.
8º Dia - BEIRUTE / TYRE (TIRO) / SAIDA (SÍDON) / 
MAGHDOUCHE / BEIRUTE (aprox. 175kms)
Após o pequeno-almoço no hotel, saída em direção a Tyre, no 
Sul do país, onde visitaremos as suas ruínas romanas, 
consideradas Património da Humanidade pela Unesco: uma 
vasta necrópole com diversos sarcófagos, a grande zona do 
hipódromo e o teatro romano que tem a particular 
característica de ser retangular e não em semi-círculo como 
habitualmente. Estas ruínas são especialmente belas pela 
sua colunata com o mar em pano de fundo. Tyre/Tiro é 
considerada uma das mais antigas metrópoles do mundo, 
com uma história que remonta ao séc. V a.C. No mesmo local 
esteve implantada uma cidade grega, sobreposta mais tarde 
por uma cidade romana. Após a visita, partiremos para 
Saida/Sídon, uma agradável e descontraída cidade portuária, 
com um passado ligado à civilização Fenícia e com ligações 
comerciais ao antigo Egipto. Começaremos a nossa visita em 
Sídon, explorando o seu souk e as ruínas da antiga fábrica 
de sabonetes do séc. XVII, bem como a Igreja de São 
Nicolau, inicialmente construída no séc. VIII, no local onde se 
crê que S. Pedro e S. Paulo se tenham encontrado, existindo 
ainda hoje uma entrada para um túnel que se pensa ter sido 
utilizado por S. Pedro e S. Paulo para se esconderem e 
fugirem. Reconstruída em 1960, a igreja foi dividida em 1819 
em 2 partes: a ortodoxa, que foi renovada em 1996 e ainda 
hoje mantém culto regular e a greco-católica que está 
fechada.
Após o almoço, visita ao Castelo de Saida/Sídon, construído 
pelos cruzados no século XIII e localizado numa pequena ilha 
que está hoje ligada à cidade por um passadiço. 
Continuando para Norte, visitaremos o Templo Fenício de 
Eshmoun, localizado logo à saída da cidade. Continuação 
para Maghdouche, uma importante cidade para os 
peregrinos e onde as tradições agrícolas ainda se mantém 
fortes. Aqui realizaremos uma visita ao Santuário de Nossa 
Senhora de Maghdouche, onde poderemos observar a Torre 
com a estátua da Virgem e do Menino, a Catedral, o cemitério 
e a gruta sagrada, que se acredita ser o local de repouso da 
Virgem Maria enquanto aguardava por Jesus que se 
encontrava a pregar em Saida/Sídon. 
Regresso a Beirute, jantar com espetáculo em restaurante 
típico e alojamento no hotel.
9º Dia - BEIRUTE / FRANKFURT / LISBOA 
Após o pequeno-almoço no hotel, saída para visita ao Museu 
Nacional de Beirute, o principal museu de arqueologia no 
Líbano, com uma vasta coleção de peças desde os tempos 
pré-históricos, trazidas de diversos locais arqueológicos do 
país. Aqui encontraremos pontas de lança do Paleolítico, 
sarcófagos da Idade do Bronze, estátuas votivas do Templo de 
Eshmun da Idade do Ferro, bem como diversas esculturas, 



mosaicos e adornos dos períodos helenístico, romano, 
bizantino e otomano. De todas as suas peças, destacamos 
especialmente os sarcófagos fenícios antropomórficos, a sala 
tumular com impressionantes frescos do séc.II, o fresco que 
se acredita ser a representação mais antiga da Virgem Maria e 
as múmias maronitas de Maryam e Yasmine, descobertas em 
Assi el Hadath, que foram recentemente expostas ao público 
na cave do Museu. Almoço.
Após o almoço, transporte para o aeroporto de Beirute, com 
breve paragem para fotos nas célebres Rochas Pigeon, com 
formas de arcos sobre o mar.
Chegada ao aeroporto, formalidades de embarque e partida 
pelas 17h00 com destino a Lisboa, via Frankfurt (escala das 
20h15 às 21h40) e chegada a Lisboa pelas 23h40.

Preço por pessoa, em quarto duplo: 
Associados: 2.190,00€
Não Associados: 2.290,00€
1º Acompanhante/Filhos/Estudantes: 2.190,00€

Suplemento de quarto individual: 380,00€

Envie a sua inscrição até ao dia 25 de outubro de 2019, 
para a sede da APH
Pagamento - 7 mensalidades
No ato de inscrição - 330,00€
6 x 310,00€, aos dias 25 de cada mês, de novembro de 2019 a 
abril de 2020. (calculo para valor de associado em quarto duplo)

O preço inclui:
Passagem aérea Lisboa / Frankfurt / Beirute / Frankfurt / Lisboa, em 
voos Lufthansa, incluindo 1 peça de bagagem de porão até 23 kg.; 
Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de 274€ à data 
de 16/08/2019 (sujeito a reconfirmação à data da emissão dos 
bilhetes); Transporte privativo em autocarro de turismo com ar-
condicionado durante todo o circuito; Alojamento em hotéis 4*/5* (os 
mencionados ou similares) incluindo o pequeno-almoço diário; 
Pensão Completa durante toda a viagem num total de 16 refeições; 
Bebidas às refeições (não alcoólicas); Visitas de acordo com o 
itinerário acompanhadas por guias locais de língua portuguesa ou 
espanhola; Guia-acompanhante OASIStravel durante toda a viagem 
de/até Lisboa; Todas as entradas nos monumentos visitados no seu 
interior de acordo com o programa; Seguro de viagem Especial 
OASIStravel (incluindo Seguro de Cancelamento e Capital MIP 
60.000€); Bolsa de viagem com livro informativo sobre a viagem e o 
destino; Gratificações a guias e motoristas; Visto de entrada no 
Líbano.
O preço não inclui:
Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados 
no presente programa e extras efetuados durante a estadia, 
telefonemas, lavagem de roupa, etc.

Documentos necessários (para cidadão de nacionalidade 
portuguesa) 
Passaporte com validade mínima de 6 meses após a data da viagem; 
Visto de entrada no Líbano (obtido à chegada e sem custos).

NOTA: Dada a antecipação deste programa face à data da viagem, os 
valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em 
caso de significativas oscilações cambiais e/ou de custos de 
combustível e/ou eventuais taxas adicionais. Programa preparado 
com base nos câmbios do Banco de Portugal à data de elaboração do 
programa.

Penalizações por cancelamento:
- até 2/01/2020 – Sem penalizações; 
- de 3/01/2020 a 31/01/2020 - 25 % do valor total da viagem;
 - de 1/02/2020  a 21/02/2020 - 50% do valor total da viagem; 
- de 22/02/2020 a12/03/2020 - 75% do valor total da viagem; 
- de 13/03/2020 a 4/04/2020 (dia da partida) - 100% do valor total da 
viagem
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