
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Líbano 
 

03 a 10 Jul 2021 
1.070€ /pessoa 
 

Com João Sousa 

Tipo de Viagem 
Cultural e Aventura 

Dormida 
Hotel e Guesthouse 

Transportes 
Táxi e Minibus 

Reservas 
Min: 4 pessoas | Max: 10 pessoas 

Voo não incluído 
Valor indicativo: a partir de 270 € 

Resumo da Viagem 

 

Detalhes 
 

Incluído na viagem: Não incluído na viagem: 

Acompanhamento líder 100 Rota 

Alojamento (quarto duplo/twin) 

Todos os pequenos almoços 

Transportes (dentro do programa, excepto transfers) 

Entradas em: 

Museu Mleeta 

Ruínas de Tiro 

Ruínas de Anjar e Balbeek  

Ruínas de Byblos  

Cidadela de Tripoli 

Vôos internacionais | a partir de : 270€ 

Transfers (cerca de 15€) 

Alimentação não especificada (cerca de 15€/dia) 

Actividades não incluídas no roteiro 

Despesas pessoais  

Seguro pessoal | recomendamos IATA Seguros 
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Destaques 

 

A viagem 

 

Deslumbra-te com a grandeza das ruínas de Balbeek 

Vive Beirute e sente as cicatrizes de uma cidade que tenta renascer das cinzas 

Explora as antiquíssimas cidades portuárias fenícias de Byblos, Saida e Tiro 

Descobre Tripoli, o seu imenso souk, os seus intrigantes bairros 

Anthony Bourdain disse um dia que: “Descrever o Líbano? É complicado”. 

Um país com uma história imensa, um país com um passado turbulento e um presente fervilhante. 

Um país pequeno, mas com uma alma imensa e um coração que não cabe nas suas fronteiras. 

Nesta viagem vamos procurar o óbvio e o menos óbvio com quem vive e conhece o país como poucos e vamos 

escavar as curiosidades das várias religiões e como elas interferem no dia a dia dos libaneses. 

Se no final desta viagem tiveres mais perguntas que respostas, no caso do Líbano é bom sinal! 
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Dia 2 | Beirute 

Estás numa das cidades mais míticas da história do Médio Oriente, sempre com uma sequência de consecutivos 

sobressaltos culturais, religiosos, políticos e sociais, mas que luta ainda hoje por mudanças e a sede por um futuro 

melhor está presente em cada sorriso do hospitaleiro povo libanês! 

Gostaria que me acompanhassem até aos antigos campos de refugiados Shatila e Bourj Hammoud onde ficamos 

com uma diferente perspetiva da dinâmica da cidade e percebemos um pouco melhor as tensões entre 

muçulmanos xiitas, sunitas e cristãos maronitas. 

Depois de almoço passamos pela polémica Downtown, uma parte da cidade completamente destruída nos anos 90 

mas que que viu nos últimos anos ver crescer várias construções modernas e pouco consensuais entre os locais. 

Por aqui visitamos a grande mesquita de Beirute e mesmo ao lado o famoso “ovo”! 

Não terminamos o dia sem visitar aqueles que são considerados os bairros mais típicos da cidade, Gemmayze e Mar 

Mikhail recentemente atingidos pela explosão no porto da cidade. Local ideal para procurar um lugar para jantar e 

esperar pela famosa noite de Beirute! 
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Dia 3 | Saida-Tiro e Museu do Hezbollah 
Mleeta 
Bem cedo rumamos a sul numa curta viagem até Saida ou Sidon, antigo porto de extrema importância para os 

fenícios, ofuscado mais tarde devido ao florescimento da sua “irmã” Tiro. Em Saida deambulamos pelas ruas do 

Souk no seu muito bem conservado centro histórico e passeamos pela corniche onde visitamos uma fortaleza do 

século XIII com uma vista incrível para o mediterrâneo! É um lugar que nos convida a sentar e almoçar. Depois do 

café à beira mar seguimos até ao Museu do Hezbollah Mleeta, um museu ao ar livre que nos conta a resistência do 

Hezbollah no conflito de 2006 com Israel. 

O final da tarde será passado em Tiro, antiga capital da Fenícia, Senhora dos mares para os fenícios e fundadora 

das colónias de Cartago e Cádiz! Segundo reza a lenda foi aqui onde se descobriu a cor púrpura! O seu papel na 

história só perdeu importância durante o fim das cruzadas. Aqui visitamos as importantes ruínas arqueológicas que 

datam principalmente da época romana! 

Cansados, mas já cheios de histórias para partilhar regressamos a Beirute. 

Saímos de Beirute em direção ao Vale de Bekka. A poucos quilómetros da fronteira com a Síria estão as ruínas 

Omíadas de Anjar, fundada pelo califa Walid I no princípio do século VIII. As ruínas constituem um testemunho 

muito importante do urbanismo Omíada. 

Sem demoras, seguimos rumo às míticas ruínas de Balbeek! O sítio, Património UNESCO, foi sede de culto religioso 

no período fenício. Sob o domínio romano conservou o seu carácter religioso, atraindo muitos peregrinos! 

As colossais construções do período de apogeu da arquitetura imperial romana e o estado de conservação, 

sobretudo do Templo de Baco, irão prender-te, fazer-te apaixonar e perder por entre estas ruínas! Relaxa e grava 

para ti as imagens e memórias de Balbeek! 

     Rua Central, 897 | Texugueira 

2415-009 Bidoeira de Cima | Leiria 

912 635 324 

info@100rota.pt 
www.100rota.pt 

Programa 

 
Dia 1 | Chegada 
 Ahlan Wa Sahlan! Bem-vindo a Beirute! Bem-vindo ao Líbano! 

Este é o dia reservado para a tua viagem. Vão ser oito dias a descobrir este pequeno, mas grandioso país, um autêntico 

caldeirão fervilhante de culturas e civilizações. Para quem chega cedo poderá aventurar-se a descobrir as ruas da 

resiliente Beirute, se chegares tarde faz o teu check-in e prepara-te para desbravar o Líbano no dia seguinte. 

Dia 4 | Beirute-Anjar-Balbeek 



 

 

 
 

Dia 7 | Tripoli-Byblos-Beirute 

Salam Aleikum! Estamos em Tripoli a maior cidade do norte do país, composta por larga maioria de residentes 

muçulmanos. O seu souk é o maior e quiçá o mais vibrante de todo o Líbano, pelo que procuramos conhecer todos 

os cantos e recantos, das suas ruelas e becos, e também contemplar as vistas desde o alto do castelo mandado 

construir por um antigo comandante cruzado! Antes de “descermos” até à costa partimos até ao bairro Bab al 

Tabbaneh e ficamos a conhecer um pouco da história turbulenta da cidade. 

O final do dia não tardará e a nossa aventura também, pelo que antes do pôr do sol convido-te a visitares comigo o 

que resta do Centro Cultural Oscar Niemeyer, famoso arquiteto brasileiro. 

Antes de avistarmos de novo Beirute, terás algum tempo livre para poderes comprar as tuas últimas lembranças no 

souk de Tripoli. Combinamos uma hora para regressar, antes fazemos uma paragem na antiga Byblos, onde 

passamos a tarde. 

Byblos é uma das mais antigas cidades fenícias! Habitada desde o neolítico e está ligada a lendas e histórias do 

mediterrâneo há séculos! Foi também daqui que se crê ter sido difundido o alfabeto fenício! 

Ao fim do dia alcançamos Beirute, e procuramos um local para jantar e despedimo-nos, brindando a um futuro 

mais risonho para o Líbano! 

Dia 8 | Beirute (Partida) 

Esperamos que esta viagem por este país do Médio Oriente tenha ido ao encontro das tuas expectativas. É provável 

que o teu vôo saia de madrugada. Por isso resta-me desejar-te uma boa viagem de regresso e que estes dias 

tenham sido do teu inteiro agrado! Um abraço e obrigado pela confiança! 
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Dia 5 | Vale Qadisha- Cedros de Deus- Tripoli 

A estrada sinuosa que atravessa as montanhas do interior libanês leva-nos até ao céu onde podemos contemplar 

os Cedros de Deus, árvore mítica, símbolo do Líbano. 

A qualidade da sua madeira cedo deu nas vistas e foi aproveitada para muitos fins desde a construção à arte, por 

fenícios, israelitas, egípcios, assírios, persas, gregos, romanos e otomanos! 

Daqui partimos em direção a Tripoli na estrada que cruzará todo o vale de Qadisha, a viagem será demorada, mas 

por boas razões, a paisagem! 

 

Dia 6 | Tripoli 


