Surpreenda-se com a mescla de diferentes culturas e a beleza do Líbano, luxuosos
hotéis, museus históricos e passeios de extrema beleza, natureza exuberante e as
magníficas cidades do interior da França, excelente gastronomia e vinhos incomparáveis
aliados em uma só viagem.
Descubra o Líbano, fora da rota turística convencional, um país com muita história,
muralhas fenícias e fortificações persas. Beirute, cidade vibrante que abriga vários
mercados (souks) que atraem turistas por suas cores, sabores e odores e sua beleza
litorânea com rochedos que vão de encontro ao mar. Jeita de Grotto é considerada um
milagre natural do Líbano com suas águas cristalinas da gruta. Passeio imperdível!
Visite as lindas cidades do interior da França e desfrute da mais alta gastronomia,
passeios, vinhos e paisagens.

1º Dia – 13 de Setembro (Sexta-Feira) – BRASIL > BEIRUTE (LÍBANO)
Comparecimento dos passageiros no Aeroporto de Curitiba para embarque com destino a Guarulhos, acompanhados de
Guia da Dnipró Gold. Passageiros de outras cidades e estados que forem embarcar em Guarulhos, deverão aguardar o Guia
em frente ao Balcão da Cia Aérea (a ser definida).
Voo com destino à Beirute.

2º Dia – 14 de Setembro (Sábado) – BEIRUTE
Chegada ao Aeroporto de Beirute, Recepção pela equipe DNIPRÓ GOLD e transfer para Hotel 5* em ótima localização.
Tempo livre para descanso. Em horário a ser informado, tour panorâmico e jantar incluso.

3º Dia – 15 de Setembro (Domingo) – BEIRUTE
Café da manhã. Saída para City Tour em ônibus privado com acompanhamento de guia local. Visita ao Museu Nacional
(1937) que abriga antiguidades e tesouros de todo o Líbano, desde a pré-história até o período otomano. O Museu exibe
1.300 peças de sua coleção e mais de 100.000 objetos. Após a visita, faremos um tour onde poderemos ver monumentos
abrangendo 5.000 anos e civilizações e muitas atrações. Retorno ao hotel. Restante da tarde e noite livre.

4º Dia – 16 de Setembro (Segunda-Feira) – BEIRUTE - GRUTA DE JEITA- BEIRUTE
Café da manhã. Saída para visita a Gruta de Jeita, entre um dos locais naturais mais impressionantes e interessantes que
figuram entre as Sete Maravilhas do Mundo. A Gruta está localizada ao norte de Beirute nas encostas da Montanha do
Líbano. Oferece aos seus visitantes serviços modernos e fascinantes em harmonia com a natureza e suas cavernas cheias de
Beleza.
Após a visita, retorno ao hotel. Restante da tarde e noite livre.

5º Dia – 17 de Setembro (Terça-Feira) – BEIRUTE – VALE DE BEKAA - TEMPLOS DE BAALBECK CHÂTEAU KSARA - ANJAR - BEIRUTE
Café da manhã. Passeio de dia inteiro. Iniciaremos conhecendo o Vale de Bekaa com muitas aldeias, fazendas, antigas
ruínas e vinícolas. Localizado entre as cadeias montanhosas do Monte Líbano, o vale é um caminho natural para a Síria. A
primeira parada será nos Templos de Baalbeck, o maior tesouro romano do Líbano, um dos maiores e mais nobres templos
romanos de todos os tempos construídos e preservados.
Na sequência, seguiremos para a Vinícola Ksara, fundada em 1857 por padres jesuítas. Considerada a empresa privada de
Vinhos mais antiga de Bekaa, produziu o primeiro vinho tinto seco no país. É um vinho único devido às cavernas e
corredores que foram esculpidos nas rochas. Os vinhos tintos, brancos, rosados, doces e o anis de Ksara são famosos
localmente e internacionalmente com mais de 2,5 milhões de garrafas produzidas por ano. Degustação inclusa.
Almoço incluso.
Seguiremos para Anjar, única cidade no Líbano, da dinastia Omíada do Califa Walid I, construída para ser um palácio, sendo
mais tarde abandonada, e depois, novamente repovoada em 1939, por milhares de refugiados armênios de Musa Dagh, na
Turquia. Em 1984, as ruínas foram tombadas pela UNESCO como Patrimônio Mundial. Retorno ao hotel final do dia. Noite
livre.

6º Dia – 18 de Setembro (Quarta-Feira) – BEIRUTE – BYBLOS - BEIRUTE
Café da manhã. Tour a Byblos, uma das cidades mais antigas habitadas e é uma joia rara entre os sítios arqueológicos. Os
gregos deram à cidade o nome de Byblos que significa papiro em grego. Local encantador, se distingue pelo seu magnífico
porto, restaurantes à beira-mar, mercados, charmosos bairros residenciais e sua enorme riqueza de locais históricos e
ruínas.
Byblos foi escolhida como a capital do turismo árabe em 2016 pelo Conselho de Turismo Árabe.
Almoço incluso em restaurante local. Retorno ao hotel. Restante do dia e noite livre.

7º Dia – 19 de Setembro (Quinta-Feira) – BEIRUTE – SIDON – TYRE – MAGHDOUCHE - BEIRUTE
Café da manhã. Dia dedicado a visitarmos Sidon (48 km), a terceira maior cidade do Líbano, situada na costa do
Mediterrâneo. Sidon (significa saída em árabe). Desde o tempo Persa essa era conhecida como a cidade dos jardins e ainda
hoje é rodeada por plantações cítricas e de bananas. A entrada de Sidon pelo Norte está numa larga auto-estrada
acompanhada por palmeiras. Assim que se aproxima, o Castelo e instalações de um porto moderno são imediatamente
visíveis. A avenida principal está cheia de pequenas lojas de todo o tipo, incluindo "patisseries", cujas delicadezas orientais
estão colocadas em pequenas pirâmides. Sidon é também conhecida por sua variedade local de doces que você pode ver
sendo feita no antigo "souk" (mercado) ou em lojinhas na rua principal. A especialidade particular de Sidon é conhecida
como "senioura", um delicioso biscoito.Almoço incluso na cidade.
Seguiremos para Tyre ou Tiro (30 km de Sidon). Já a cidade de Tyre, rica em história, foi fundada no século V A.C. pelos
fenícios e era a cidade do comércio da época. Foi também de lá que saíram vários navios que conquistaram cidades
importantes no mundo, como Cádiz e Cartagena, na Espanha. Hoje, conseguimos ver as ruínas dessa cidade que foi tão
importante na história. Existem três sítios arqueológicos na cidade, cada um mostrando uma parte da cidade. Todos eles
são Patrimônio da UNESCO.
Após a visita, seguiremos para a Capela de Maghdouche que foi o local onde Maria ficou escondida enquanto Jesus fazia as
pregações na região se tornando um centro de peregrinação onde foram construídas uma igreja e uma capela para seus
visitantes. Retorno ao hotel final do dia. Noite livre.

8º Dia – 20 de Setembro (Sexta-Feira) – BEIRUT - PARIS – BORDEAUX (FRANÇA)
Café da manhã. Manhã livre. Em horário a ser determinado, check-out e transfer para o aeroporto com destino a Bordeaux.
Chegada e transfer para o hotel 5* que conta com ótima localização. Acomodação.
Bordeaux (Bordéus) está localizada no sudoeste da França e é conhecida como a cidade do vinho, capital e a maior cidade
do Departamento da Gironda e da região da Nova Aquitânia. Cidade maravilhosa com inúmeras atrações a serem visitadas,
ruas charmosas no centro da cidade como a Rue Sainte Catherine (maior rua sem passagem de veículos) e sua linda
arquitetura.

9º Dia – 21 de Setembro (Sábado) – BORDEAUX
Café da manhã. City tour pela cidade visitando as principais atrações. Tempo livre para almoço (não incluso).
Em horário a ser informado, transfer e visita livre a La Cité du Vin (A Cidade do Vinho), considerada um verdadeiro parque
de diversões para os amantes do vinho. Essa atração é um projeto futurista dos arquitetos Anouk Legendre e Nicolas
Desmaziéres, o prédio tem design inspirado em garrafas de vinhos e decanters. Internamente o visitante encontrará mais
de 20 áreas temáticas, auditório, simulador, loja, lanchonete entre outras atrações. Imperdível!
Retorno ao hotel. Noite livre.

10º Dia – 22 de Setembro (Domingo) – BORDEAUX - SAINT-ÉMILION - BORDEAUX
Café da manhã. Hoje faremos um tour especial a famosa região de Saint-Émilion situada cerca de 40 km de Bordeaux. Ao
Redor de seu charmoso centro histórico se espalham 5.500 hectares de vinícolas que produzem mais de 3,5 milhões de
garrafas de vinhos por ano com rótulos de grande destaque.
Visita de degustação à duas das mais famosas vinícolas da região. Almoço incluso.
Retorno ao hotel. Noite livre.

11º Dia – 23 de Setembro (Segunda-Feira) – BORDEAUX
Café da manhã. Dia totalmente livre para aproveitar (orientado pelo guia local), atividades pessoais, culturais, compras e
passeios. Seu dia será especial!

12º Dia – 24 de Setembro (Terça-Feira) – BORDEAUX – BERGERAC – CHÂTEAU GRAND BARRIL OU
CHÂTEAU MIRAMBEAU
Café da manhã. Check-out do hotel. Pela manhã seguiremos em ônibus privativo para o grupo com destino a encantadora
cidade de Bergerac (119 km) onde apreciaremos exuberantes paisagens. Conhecida por Cyrano de Bergerac, poeta e
espadachim que viveu na França no sec. XVII, dono de um enorme nariz. Tempo livre para conhecer a cidade. Almoço livre
(não incluso).
Em horário a ser informado, seguiremos para o Hotel. Acomodação. Jantar incluso no hotel.

13º Dia – 25 de Setembro (Quarta-Feira) – HOTEL – LA ROCHELLE
Café da manhã. Check-out do hotel. Seguiremos em ônibus privativo para o grupo a cidade de La Rochelle. Cidade portuária
que possui uma marina, seu Vieux Port (Porto Antigo), suas famosas torres e seu Farol du Bout du Monde entre outras
atrações.
Conhecida como La Ville Blanche (Cidade Branca) devido suas fachadas de pedras calcárias, a cidade oferece ótimos hotéis,
gastronomia e é conhecida por seus esportes aquáticos. Você irá descobrir os encantos que essa cidade tem para oferecer.
Chegaremos em La Rochelle antes do horário de entrada no hotel. Tempo livre para passeios e almoço (não incluso).
Em horário a ser determinado, acomodação no hotel em ótima localização. Noite livre.

14º Dia – 26 de Setembro (Quinta-Feira) – LA ROCHELLE
Café da manhã. Tour pela cidade visitando os principais pontos turísticos. Após o tour, tempo livre para atividades culturais
e pessoais. Noite livre.

15º Dia – 27 de Setembro (Sexta-Feira) – LA ROCHELLE - PARIS
Café da manhã. Check-out do hotel. Saída para a estação de trem com destino a Paris em trem de alta velocidade (TGV) em
1ª Classe em tempo aproximado de 2h35 com muito conforto.
Chegada em Paris e transfer em ônibus privativo para o Hotel que conta com excelente localização próxima a Opera,
Galerie Lafayette e muitos restaurantes e lojas. Noite livre.

16º Dia – 28 de Setembro (Sábado) – PARIS
Café da manhã. Dia totalmente livre para seus passeios culturais e pessoais.

17º Dia – 29 de Setembro (Domingo) – PARIS - BRASIL
Café da manhã. Você terá o dia todo para aproveitar os últimos passeios em Paris.
Para seu maior conforto, os apartamentos do hotel estarão com uma diária adicional para que possam sair do hotel
somente algumas horas do embarque.
Á noite, em horário a ser informado, transfer para o aeroporto com destino ao Brasil.

18º Dia – 30 de Setembro (Segunda-Feira) – BRASIL
Chegada ao Brasil e conexões para as cidades de origem.

OS HOTÉIS DO ROTEIRO

PARTE TERRESTRE – SERVIÇOS INCLUSOS:

✓

Guia acompanhante da Dnipró Gold desde Curitiba até o final da viagem;

✓

Transfer e passeios em ônibus privativo para o Grupo, com guia em Espanhol ou Português;

✓

06 Noites no luxuoso Hotel 5 * em Beirute;

✓

04 Noites em Hotel 5* na linda cidade de Bordeaux em ótima localização;

✓
01 Noite no incomparável Grand Hotel Barril ou Château Mirambeau com jantar especial
incluso;
✓

02 Noites no Hotel ? em La Rochelle na parte central da cidade;

✓

03 Noites no Hotel ? em Paris em excelente localização;

✓

15 Cafés da Manhã (Buffet);

✓

01 Jantar de Boas Vindas em Beirute;

✓

Tour pelas principais atrações em Beirute e visita ao Museu Nacional (ticket incluso);

✓

Visita fascinante Gruta de Jeita (ticket incluso);

✓
Tour pelas lindas regiões do Vale de Bekaa, Templos de Baalbeck e a cidade de Anjar com
almoço incluso;
✓

Degustação de vinhos (inclusa) no famoso Château Ksara;

✓

Passeio pela encantadora cidade de Byblos com almoço incluso;

✓
Tour de dia inteiro com almoço incluso para as históricas cidades de Sidon, Tyre e a Capela de
Maghdouche (local de peregrinação);
✓

City tour em Bordeaux visitando os principais pontos de interesse da magnífica cidade;

✓
Visita a uma das principais e recentes atrações da região, La Cité du Vin (A Cidade do Vinho)
ticket incluso;
✓
Dia especial com tour e degustações a 2 principais vinícolas na Região de Saint-Émilion. Almoço
incluso;
✓

Passeio pela encantadora cidade de Bergerac;

✓

Tour pela deslumbrante La Rochelle;

✓

Trem de alta velocidade (TGV) incluso entre as cidades de La Rochelle e Paris;

✓
Para seu maior conforto, o Hotel em Paris estará com uma diária adicional paga para que possa
aproveitar a cidade até o horário de transfer para o aeroporto no período da noite.

IMPORTANTE: O Líbano exige visto de entrada e vacina de febre amarela com certificado internacional.
Maiores detalhes serão informados posteriormente.
Regras para entrar no Líbano:
• O passaporte não poderá ter nenhum carimbo de entrada em Israel ou visto emitido para este país.
• O viajante deverá apresentar o passaporte com uma validade mínima de 06 meses ao entrar no país.
• Necessário a apresentação da carteira de vacinação internacional emitida pela ANVISA comprovando
vacina contra a febre amarela.
A autorização terá uma validade de 30 dias para permanecer no Líbano.

OS PREÇOS DA PARTE TERRESTRE NÃO INCLUEM:

•
Entradas em passeios, Museus, Teatros, Igrejas, Santuários, etc, durante todo o roteiro, exceto
as marcadas como inclusas;
•

Bebidas e despesas de caráter pessoal;

•

Refeições não mencionadas como inclusas;

•
Extras de caráter pessoal e tudo que não estiver especificado no item “parte terrestre serviços
inclusos”;
•

Traslados de chegada e/ou saída em data ou horário diferente do grupo;

•

Carregadores de malas nos aeroportos, hotéis, estações de trem, etc;

•

A tradicional gorjeta (não obrigatória) ao guia no final da viagem;

•

Gastos com documentação (passaporte) vistos e vacinas;

•
Seguro Viagem (consulte tarifa promocional para passageiros DNIPRÓ GOLD – valores diferem
conforme a idade);

RECOMENDAMOS A COMPRA DO SEGURO VIAGEM E DE CANCELAMENTO.
VALOR APROXIMADO US$ 120,00 POR PESSOA MENOR DE 75 ANOS.
SOLICITE COBERTURAS PARA A SUA ANÁLISE.

VALORES E CONDIÇOES CONTRATUAIS
1. PARTE TERRESTRE (preço por pessoa em euros, dividindo apartamento duplo)
DÓLARES US$
• Sinal de reserva = US$ (Cheque ou depósito na conta da Agência).
• Valor convertido ao câmbio do Euro Turismo do dia do pagamento);
• + 10 parcelas de US$ (cheques pré-datados ou cartão de crédito) convertidos ao valor do Dólar
turismo do dia do pagamento. As parcelas serão fixas em reais.
•
Conforme a data de sinalização do roteiro o número de parcelas vai diminuindo, pois a viagem
deverá estar paga até setembro de 2019. Consulte tabela.
•

Adicional para apartamento individual (single) = US$

2. PASSAGEM AÉREA (preço em dólares por pessoa em classe econômica)
A parte aérea somente estará disponível nos sistemas das Cias Aéreas a partir do inicio do mês de
outubro de 2018.
Faremos bloqueio de grupo e passaremos as informações assim que tivermos as datas disponibilizadas
no sistema.
Caso o passageiro possua milhas e queira utilizar para essa viagem, deverá verificar voos conforme
abaixo:
13 Setembro 2019
29 Setembro 2019

Brasil / Beirute
Paris / Brasil

Lembramos que caso o passageiro opte por voos diferentes dos grupo, deverá pagar adicional pelo
transfer ao hotel ou poderá usar serviços de táxis locais.

CONDIÇÕES CONTRATUAIS
O Grupo As Riquezas do Líbano e interior da França tem data confirmada e serviços devidamente
sinalizados pela Agência Dnipró Gold, mas fica estipulado que o grupo só viajará com um mínimo de 20
passageiros pagantes. No caso de cancelamento da saída do Grupo, o sinal será devolvido
integralmente. No caso de cancelamento após o início da viagem, devolveremos somente os valores
que conseguirmos recuperar dos fornecedores envolvidos.
CANCELAMENTO
•
•
•
•
•

No caso de cancelamento por parte do passageiro, as seguintes taxas de serão cobradas:
De 74 a 57 dias antes do embarque:
Dólares 450,00
De 56 a 29 dias antes do embarque:
50% do valor total do pacote;
De 28 a 15 dias antes do embarque:
75% do valor total do pacote;
Menos de 15 dias antes do embarque:
100% do valor do pacote.

CANCELAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS
A Cia Aérea cobra taxas que podem variar de US$ 150,00 a US$ 250,00 pelo cancelamento da viagem.
Após o pedido de cancelamento e reembolso da viagem, a CIA AÉREA levará aproximadamente 90 dias
para fazer a devolução do pagamento, descontadas as taxas devidas.
ALTERAÇÃO DOS PREÇOS
Todas as tarifas publicadas em nossas tabelas de preços estão sujeitas a alterações sem aviso prévio,
seja em função do aumento do custo de qualquer um dos itens que compõem a viagem ou de
alterações dos câmbios. No caso de alterações cambiais nos países que visitaremos ou quaisquer
mudanças no mercado financeiro global que forcem mudanças de valores, imediatamente serão
comunicadas aos passageiros do grupo.
ADVERTÊNCIAS
Os passaportes brasileiros deverão ter uma validade de pelo menos 6 meses além da data do final da
viagem.

MARCAÇÃO DE ASSENTOS
As tarifas de grupo não dão direito a marcação específica de assentos nas aeronaves. As companhias
aéreas designam um bloco de assentos ao grupo, somente após a emissão dos bilhetes aéreos
(realizada em média 30 dias antes do embarque), a serem marcados individualmente no check-in no
aeroporto.

ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DE VIAGEM
A documentação de viagem será entregue aproximadamente de 15 a 20 dias antes do início da mesma,
desde que totalmente paga e os formulários enviados quando da efetivação de reservas, devidamente
assinados e devolvidos.

Plano GLOBAL
>ACIMA DE 75 ANOS ATÉ 85 ANOS ACRESCIMO DE 50% NA TARIFA E
REDUÇÃO DE 50% SOMENTE NA COBERTURA MÉDICA.
IDADE MÁXIMA PARA EMISSÃO 85 ANOS.
*Gravidez: Cobertura inclusa no montante global da assistência médica
GTA Coberturas

RESERVAS E INFORMAÇÕES:

DNIPRÓ GOLD VIAGENS
Rua da Paz, 098 Cjto 301
Curitiba – Paraná
(41) 3077- 0488
(41) 99112- 1268 (Celular e whatsapp da Dnipró Gold)
(41) 99974- 3660 (Celular e whatsapp do Diretor da Dnipró Gold – Sergio J.
Maciura
Emails: info@dniprogold.com.br / gerencia@dniprogold.com.br /
sergio@dniprogold.com.br
www.dniprogold.com.br

