14 dias / 31mar-13abr/2019 - Visitando:
AMMAN - JERASH - AJLUN - CASTELOS DO DESERTO - MAR MORTO - MADABA - NEBO - PEQUENA PETRA - PETRA - WADI RUM - AMMAN BEIRUTE - DEIR O QAMAR - BEITEDDINE - GRUTAS DE JEITA - BIBLOS - HARISSA - KSARA - BAALBECK - ANJAR - SIDON - ECHMOUN - TYRE - OS
CEDROS - BECHARREH - QOZHAYA - BEIRUTE

31/03/2019: CHEGADA - AMMAN
Chegada, recepção e traslado ao hotel. Acomodação.no Hotel Le Grand*****(apto. disponível a partir das 13:00h).
01/04/2019: VISITA À CIDADE - JERASH - AJLUN - AMMAN
Passeio panorâmico pela cidade de Amman. As mais importantes avenidas, a Cidadela, o centro da cidade e do Teatro Romano. Continuação a
cidade de Jerash, uma das cidades da Decápolis. Jerash está localizado ao norte de Amman, cerca de 45 km e uma hora de distância por estrada.
Durante o passeio, visita ao Arco do Triunfo, a praça oval, o cardo, a colunata, o templo de Afrodite e do teatro romano com maravilhosa acústica.
Visita ao Castelo de Ajloun, fortaleza construída em 1185 e depois reconstruída no século XIII pelos mamelucos após ser destruído pelos mongóis. É
um castelo da época dos cruzados, localizado no topo da montanha e onde proporciona uma bela vista. Após a visita, retorno a Amman. Jantar e
acomodação no hotel. B+D
02/04/2019: AMMAN - CASTELOS DO DESERTO - MAR MORTO - AMMAN
Partida para o leste da cidade, para visitar três das mais representativos Castelos do Deserto: Harranah, Amra e Hallabat. Estes castelos,
construções do século VII ao XI, foram utilizados como caravançarás, outros como pavilhões de descanso e alguns deles como um forte militar para
defender territórios. Ainda hoje, é possível encontrar algumas dezenas deles em estados de conservação. Estes três são os mais representativos,
especialmente o Amra, os seus frescos interiores que cobrem as paredes e foram obra de artistas sírios durante o período Califado. Voltar a Amman.
À tarde, visita ao Mar Morto, o ponto mais baixo da terra, a 400 metros abaixo do nível do mar. Sua salinidade e minerais oferecem possibilidades de
cura para diversas doenças e para a fabricação de produtos cosméticos e beleza, onde podem banhar-se. Jantar e acomodação no hotel. B+D
03/04/2019: AMMAN - MADABA - NEBO - PEQUENA PETRA - PETRA
Partida para visitar a Igreja Ortodoxa de São Jorge, onde encontra-se o primeiro mapa-mosaico da Palestina. Continuação até Monte Nebo para
admirar a vista panorâmica do Vale do Jordão e o Mar Morto da montanha. Este lugar é importante porque foi o último local visitado por Moisés e de
onde o Profeta viu a terra prometida, que nunca chegaria. Partida a Petra, passando e visitando a famosa Pequena Petra e continuar em direção a
Petra. Jantar e acomodação.no Hotel Hyatt Zaman Petra****+. B+D
04/04/2019: PETRA
Dia inteiro dedicado à visita da cidade rosa, a capital dos Nabateus. Durante a visita, vamos conhecer o mais importante e monumentos
representativos esculpidas na rocha pelos nabateus. O Tesouro, famoso e conhecido internacionalmente marco transformado em um filme em um
dos filmes de Indiana Jones, os Túmulos de cores, Túmulos Reais, o Mosteiro “A Deir”. Jantar e acomodação. B+D
05/04/2019: PETRA - WADI RUM - AMMAN
Partida para Wadi Rum. Após 2 horas de caminhada, chegada ao deserto de Lawrence da Arábia. A visita, que se realiza em veiculo 4 x 4, liderada
por beduínos, é uma pequena incursão na paisagem lunar do deserto. Na viagem, observa as maravilhas que a natureza tem feito, com pedras e
areia. Visita a fonte de Lawrece e o Siq, depois regresso a Amman. Jantar e acomodação.no Hotel Le Grand*****. B+D
06/04/2019: AMMAN
Dia livre. Acomodação. B
07/04/2019: AMMAN - BEIRUTE
Traslado ao aeroporto para embarque com destino a Beirute. Recepção e traslado ao hotel. Acomodação no Hotel Commodore*****. B

08/04/2019: BEIRUTE CITY TOUR - DEIR O QAMAR - BEITEDDINE
Visita a Beirute, capital do Líbano, Passeio pelo Distrito Central que foi recentemente reconstruído pela SOLIDERE, onde pode-se contemplar os
sítios arqueológicos, os banhos romanos, as igrejas e as mesquitas de valor histórico, a Plaza dos Mártires e o Museu Nacional. Continuação em
direção à região de Chouf, a 45 km de Beirute. Visita ao Deir El-Qamar, a residência dos governantes libaneses desde a s. XVI à s. XVIII.Almoço em
restaurante local. Em seguida, atravessamos o Castelo de Moussa, até chegar ao Palácio de Beiteddine (conhecido como Alhambra do Líbano). É o
melhor exemplo da arquitetura libanesa do século XIX, tanto fora como por dentro é magnífico, como se fosse de um conto das Mil e Uma Noites..
Acomodação. B+L
09/04/2019: GRUTAS DE JEITA - BIBLOS - HARISSA
O dia começa com a visita a Byblos, a 37 km de Beirute, que era a cidade fenícia mais famosa da história. Visita ao sítio arqueológico desta antiga
cidade que remonta ao terceiro milênio a.c., templos, anfiteatro e túmulos dos reis fenícios. Almoço em restaurante local. Em seguida, dirija-se a
Jounieh para pegar o teleférico. Visita a Nossa Senhora do Líbano em Harissa, onde você pode desfrutar de uma visão panorâmica da baía de
Jounieh. Em seguida, em direção às grutas de Jeita, uma maravilha da natureza formada por erosões de milhões de anos, é uma paisagem
esplêndida que desafia a descrição. Acomodação. B+L
10/04/20219: KSARA - BAALBECK - ANJAR
Partida para o vale do Beqaá. Breve pausa em Chtoúra. Em seguida passamos por Ksara para degustação do vinho libanês, depois continuamos
para a cidade do sol, Baalbeck, ruínas romanas. Visita aos majestosos e imponentes templos de Júpiter, Bacchus e Vênus. Considerada uma das
maravilhas da antiguidade, foi recentemente declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.Almoço em restaurante local. À tarde, continuação
em direção a Anyar para visitar a cidade arqueológica que remonta ao tempo dos Omeyas (século VIII). Acomodação. B+L
11/04/2019: SIDON - ECHMOUN - TYRE
Passeio para o sul do Líbano. A 45 km de Beirute chegamos a Sidon, a capital do Sul, o Castelo do Mar que foi construído pelos cruzados no início
do século XII, os mercados tradicionais, os Caravansaray (pousadas de caravanas) o museu de sabão árabe, os hammams e o templo fenício de
Echmoun, o Deus da cura.Almoço em restaurante local. À tarde, continuação a 40 km mais ao sul para ver a famosa cidade fenícia, Tire, Rainha dos
mares, que viveu sua idade de ouro durante o primeiro milênio a.c. e cujas colônias se espalharam pelo Mediterrâneo e o Atlântico. Visita às suas
ruínas arqueológicas (declaradas Patrimônio da Humanidade pela UNESCO), a grande necrópole, o arco de triunfo e o espetacular hipódromo
romano. Acomodação. B+L
12/04/2019: OS CEDROS - BECHARREH - QOZHAYA
Uma excursão de dia inteiro dedicada a visitar o norte da montanha libanesa. O passeio começa em Becharreh visitando o Museu Gebrán. O escritor
libanês mais famoso cujas obras foram traduzidas para mais de oitenta línguas em todo o mundo.Almoço em restaurante local. Em seguida, visita à
floresta dos majestosos cedros do Senhor. Então, uma visita ao mosteiro de Kozahaya, que remonta aos séculos medievais escondidos na escarpa
da montanha. Ida para Trípoli. Volta para o hotel em Beirute e acomodação. B+L
13/04/2019: BEIRUTE - PARTIDA
Após o café da manhã check out até às 12:00h, traslado para o aeroporto. B
A TARIFA INCLUI:
- Hotéis categoria 5 estrelas e 4 Superior
- Café da manhã tipo buffet diariamente
- 10 refeições
- Traslado privativo aeroporto-hotel v.v.
- Ingressos conforme itinerário
- Ônibus de luxo com ar condicionado
- Safári com jeep de 2 horas no deserto
- Guia local em português
- Tour leader Scan-Suisse
- Maleteiros nos hotéis
- Gorjetas para guias
- Seguro de saúde e contra cancelamento

TARIFAS EM US$ / PESSOA
Em apt Duplo

3962

Suplemento Single

1235

Condições de pagamento:
ENTRADA 30% por depósito *não reembolsável*
+ 5 x sem juros nos cartões VISA ou MASTER

A TARIFA NÃO INCLUI:
- Parte aérea Amman-Beirute (A partir de US$210)
- Despesas consulares para visto

Desconto de USD 200 para os
10 primeiros passageiros

Reservas e informações: email: scan-suisse@scan-suisse.com.br
Acesse nosso site: www.scan-suisse.com.br
Avenida Morumbi 8509, CJ 53 - Cep: 04703-004 Brooklin Paulista
SP Capital - Fone: +11 5531 7100 - Fax: +11 5561 7106

