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O Líbano
NOME Líbano ou Lubnan(pronuncia em árabe),que significa Branco,referindo à neve no topo das montanhas do Monte Líbano

o mais alto dos Levantes.

BANDEIRA A bandeira libanesa, é feita de três riscos horizontais, dois riscos vermelhos separados pelo Cedro verde ao meio.

Quando foi desenhada pela primeira vez em 1943, o cedro símbolo do Líbano tinha as cores da madeira e galhos, depois de ser
modernizada.

FRONTEIRAS Estado do Oriente Próximo, o Líbano é limitado ao Norte e a Leste pela Síria por 375 quilômetros, do sul à

sudeste limitado por Israel e Palestina, ocupada por 79 quilômetros; e no Leste pelo Mar Mediterrâneo por 220km.

AREA 10452 mq km (4036 mq)

POPULAÇÃO A população é estimada de 7,000,000 habitantes no Líbano, embora recentemente nenhum censo oficial tenha

sido feito. Isso incluem refugiados sírios e estrangeiros residentes. Metade da população mora em Beirut. A diaspora é estimada
em 14 milhões de libaneses espalhados pelo mundo.

CAPITAL Beirute

LÍNGUA Desde 1943, a língua oficial é o árabe. A gíria local é libanesa, mesmo assim as pessoas podem ser entendidas em
Francês, inglês,espanhol,italiano, armênio e outros idiomas.

HORÁRIO GMT+2 (GMT+3 desde o fim de Março até fim de Outubro)

FIM DE SEMANA Sábado e Domingo. Os bancos abrem aos Sábados pela manhã. Alguns setores comerciais abrem 6 dias
por semana,outros abrem 7 dias por semana.

ELETRICIDADE E ÁGUA A voltagem é 220,50-ciclo AC. Mesmo que o governo não fornece eletricidade 24 horas, o setor

particular fornece através de geradores eletricidade ao país.
O Pais é bem suprido de água, mas é recomendado de beber água mineral engarrafada.

TELECOMUNICAÇÃO O código do pais é 961 para linhas fixas e celulares. O sistema de telecomunicação no Líbano é bem

avançado e o sistema de roaming existe para manter o contato entre você e os seus familiares. As linhas fixas tem diferentes
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códigos de acordo com a região; em Beirute começa com:01 (verifique na recepção do seu hotel o código da area desejada).
Você pode providenciar numero local de celular com os seguintes códigos: Touch: 03,70,71.76,78,81 - Alfa:03,70,71,76,79,81.
Serviço Postal: Serviços para Europa levam uma semana, para os Estados Unidos por volta de 10 dias
Correio expresso como Libanpost,DHL,e Aramex, também são disponíveis no Líbano

JORNAL vários jornais e revistas são publicados em árabe,Frances, inglês e armênio.

A MOEDA Lira libanesa. É comum pagar a vista em dólar no valor de 1.500 lira libanesa(2000-2018). O Euro é aceito e trocado
por dólar americano. Todas as outras moedas são trocadas facilmente em casas de câmbio.

CARTÕES DE CREDITO São aceitos Master Card, American Express, e Visa. Verifique com a sua companhia ou banco

por detalhes do mercado e aceitação de quais outros serviços disponíveis. No Líbano os leitored dos caixas eletrônicos aceitam
senhas de 4 dígitos. Você pode sacar dólares americanos ou Euros nos caixas eletrônicos.

CHEQUES DE VIAGEM Não São aceitos.

RESTRIÇÕES DA MOEDA Não há restrições em importar e exportar com a moeda local ou estrangeira exceto em importar

moedas de ouro, que só será exportada mediante declaração do valor e limite).

BANCOS Todos os bancos tem caixas eletrônicos , e você pode mudar de qualquer moeda.

MERCADO LIVRE Viajantes pode importar algumas coisas para seu uso pessoal, com o seguintes limites: 200 pacotes de

cigarro,ou 200g charutos, ou 200 grama de tabaco, Um litro de álcool, 60 grams de perfume,as taxas já são incluídas sobre o
produto; Você pode comprar no mercado livre, na saída ou na chegada com preços interessantes.

VAT (Taxa do valor adicionado): A taxa é 11 % por cento em transações como parte do plano de taxa reforma no Líbano em

compatibilidade com os procedimentos internacionais.
Os turistas podem recuperar VAT no aeroporto com a apresentação do recibo da taxa nas coisas compradas pelo VAT registrado.
( A fatura do mesma loja excedendo 100$). Cada estrangeiro visitando o Líbano por não por menos de 3meses em seguida
receberá reembolso do VAT.
O reembolso do VAT não é aplicado pelos serviços de hoteis, telecomunicação não é aluguel de carros, guia turístico, alimentos
e bebidas ( restaurantes, cafés, e supermercado).
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RELIGIÕES 3 Monasterios religiosos representando em 19 comunidades
étnicas. Estimado em 30% da população Católica e 70% muçulmana.

CONVENÇÕES SOCIAIS O aperto de mão entre os homens é a forma

comum de se cumprimentar. É aceito dar um pequeno presente, particularmente
se você é convidado a uma casa para uma refeição. De acordo com a regra de
vestimentos, usar roupas de acordo com o horário do dia, exceto em cidades
do interior onde o código tende a ser mais chique. Hotéis luxuosos e
restaurantes requere vestidos finos para jantares.

COMÉRCIO O comerciante normalmente usa jaquetas com gravata. O Inglês
ou Francês são falados por empresários locais e cortesias comuns são
observadas. Hora marcada e cartão de vizita são usados.
GORGETAS Esse serviço é geralmente incluído nas faturas dos hotéis e
restaurantes. Gorgetas não são necessárias, mas são aceitas.

TRANSPORTE Transporte público quase não existe. Táxis são fáceis de se encontrar e trabalham 24 horas em todas regiões.

Existe o taxi chamado (service), é um tipo de taxi compartilhado com varias pessoas indo na mesma direção e fica mais barato
e prático.
O transporte para um grupo de turismo: Pode ser oferecido ônibus,ou carros de luxo com motoristas, dependendo do numero
de pessoas. Para indivíduos, oferecemos Limosines, ou alugamos carros com ou sem motorista, ou mesmo serviços de taxis.

ALUGUEL DE CARROS É possível com o seu agente de viagem, ou companhias que trabalham com alugueis de carros;
como AVIS & EUROPCAR, HERTZ, BUGET ETC...

TRÂNSITO Tranqüilo em todas as cidades , e intenso em Beirute nas cidade e subúrbios vizinhos.
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Passaportes Passaportes tem que ter a validade no mínimo de seis meses além do prazo estimado da permanência no
Líbano.

Restrições Os passaportes não devem ter carimbos de passagens em Israel ou visto para Israel.

Vistos Muitas nacionalidades podem pegar o visto na entrada do Líbano. Para mais informações pode perguntar ou
verificar com sua agencia; ou viste o sitio: www.general-security.gov.lb (Visto para entrada de estrangeiros para turismo), há
informações em árabe, inglês e francês.

Bienvenue

Bienvenue

Bienvenue

CHEGANDO AO LÍBANO

Por ar companhias aéreas,tais como MEA, Air France, British Airways, Egypt Air, Gulf Air

Por terra Atravessando a Síria com fronteiras no norte ou Oeste( 4 postos nas fronteias).
Por mar De Beirute, Jounieh e Trípole.
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O Líbano

GEOGRAFIA

O Líbano é limitado a norte e oeste pela Síria, no sul é limitado por Israel e Palestina e no Oeste pelo
mar Mediterrâneo. É um País montanhoso e entre as duas cordilheiras montanhosas está o famoso
vale do Bekaa. Aproximadamente metades das cidades estão numa altitude acima de 900metros (3000
pés de altitude).Nesta pequena área você vê uma variedades de cenários,com uma beleza única. As
árvores do Cedro crescem em altas altitudes, nas altitudes mais baixas uvas, pêssegos,figos , ameixas,
azeitonas e cevada, muitas vezes terraços cuidadosamente cortados nas encostas das montanhas.
A fruta cítrica, bananas,e vegetais, rabanete,grãos crescem em pequenas areas na planície costeira.
Em suma o território libanês inclui quatro regiões geográficas:
● Uma planície costeira muito estreita,berço da civilização marítma dos Fenícios.
● Uma proeminente cordilheira orientada norte-sul, o monte Líbano
cobrindo mais de um terço do território e cujo flanco ocidental esverdeado, varia em larguras cortado
Poe vários desfiladeiros bonitos e pitorescos e aumentando gradualmente acima de trinta quilômetros
para formar o cume mais alto do pais : Montanha Sanin(2628m) e sua elevação máxima em Qurnat
al Sawda(3083m), enquanto que o flanco oriental é árido caindo bruscamente.
● Um planalto de 8a 15km de largura que se estende por 120km de norte a sul com uma altitude
media de 900m,no Bekaa.
● O ocidental flanco do anti-Líbano e o Hermon, cadeia de montanhas quase deserta,orientada de
norte a sul, e cujas linhas cristas formas de fronteiras entre o Líbano e a Síria.Esta divisão mostra
diversidade geográfica,traduzido pela grande variedade de pitorescos cenários extraordinária
concentração de arqueológicos e históricos tesouros da região que testemunha de várias civilizações.
Tais como a coleção de humanos, arqueologia e histórico juntando a beleza em uma pequena
superfície que não existe em muitos países e o bem estar global concedida pela benção do clima,o ar
puro e a delicadamente sombreada pelas cores da vegetação.

CLIMA

Possuem as quatro estações: Verão (meados de Maio até o fim de Outubro) é quente na costa mar e
mais fresco nas montanhas. Temperaturas variam desde 25graus centígrados à 35 graus centígrados,
o nível da humanidade alcança as vezes 80% na linha costal; Primavera e outono é acolhedor e
agradável. Inverno (Dezembro até meio de Março) é chuvoso com neve na montanhas. Temperaturas
atinge de 5graus centígrados à 15 graus centígrados na costa, e 5 graus centígrados na montanhas.
Líbano e um pais mediterrâneo, de agradável e moderado clima. A sessão de Ski começa em dezembro
e termina em Abril, Resorts de Ski, oferecem ótimos hotéis e agradáveis lugares para Ski para os que
amam este esporte que são numerosos.
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Uma tradicional e capital atividade no Líbano, e a produção de uma grande variedade do plantio na agricultura,
limão,laranja,azeitona, e uvas,cereal e tabaco,isso graças ao solo e clima.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

A industria libanesa tem sido sempre muito leve baseando principalmente em produtos
agro-alimentares. Durante os últimos séculos, o pais desenvolveu uma indústria que
gira em torno de produtos alimentares, bebidas,madeira e móveis, tecidos prontos para
serem usados, equipamentos e aparelhos, couro e sapatos, Jóias, papeis e quadro;
devido à sua posição geográfica no centro de Três continentes. Líbano expandiu uma
economia aberta implantando um comercio bem forte. Líbano exporta, animais,
plantas,cereais, e produtos oleosos. Da mesma maneira produtos alimentares, como
bebidas , couro, madeiras, tecidos,tabaco e produtos artesanais. Além disso, o Líbano
tem recursos naturais inexplorados que justifica a importação de matéria prima,
ouro,pedras preciosas,maquinas e aparelhos mecânicos, metal, gás, petróleo, óleo,
veículos, produtos químicos e farmacêuticos e alimentares.

PERFIL ECONÔMICO

Com o final da guerra no Líbano em 1990 afastou o despertar econômico trazendo de volta o perfil do Líbano
antes de 1975. Desde 1993, investimentos de estrangeiros foram impulsionar a economia local através de
projetos lançados ao público e em setores privados.
Por outro lado, o sistema bancário no Líbano foi um dos setores que não foi afetado com a guerra, como
resultado do econômico e liberal sistema
Que permitiu a entrada e saída de capitais. Com essa perspectiva,os bancos locais e internacionais se acomodaram no Líbano
desde a independência. Aqueles bancos que fecharam as portas durante eventos estão rapidamente voltando como sena de
frente para tomar suas Ações na nova perspectiva do mercado libanês acredito que é o mercado do séculos 21.
Economia confusa: Para os visitantes fica evidente, o Líbano é um pais onde a ostentação e riqueza existem com uma relativa
pobreza,miséria, com seu cruel aspecto não existe. Mesmo a mais pobre criança no pais respira com saúde. Para as grandes
fortunas, a sua origem são enigmas uma vez que o pais não produz praticamente nada enquanto uma minoria vive em
abundância. O Líbano não teve a chance como os seus vizinhos de extrair óleo,ou gás de suas terras. Embora que essa
realidade vai mudar desde que o governo começou à trabalhar na extração de gás e óleo na parte sul do Mar mediterrâneo.
Apenas a riqueza natural na fertilidade do solo, turismo, comércio,e acima de tudo recursos humanos. Uma olhada nos
classificados de propaganda, mostra como são grandes as companhias de todo Oriente Médio,incluindo as multinacionais
recrutando engenheiros muito bem classificados. A credibilidade do Líbano tem sido recentemente aprovada quando a
subscrição de títulos do tesouro em US dólar, que excedeu todas as expectativas.
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Visitar o Líbano, pegar a estrada com paixão e tempo, parando freqüentemente, bebendo a água da O Líbano
primavera,tomando um sol, sentando na capital do templo Romano ou debaixo de tendas como estes
cafés que aparecem em todos lugares na beira da água.
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HISTÓRIA

Poucas pessoas nasceram com essa complexa mistura como o Líbano. Com a diversidade dos antigo povos (Fenícios, Assyrios,
Romanos,etc) 0 que espalharam pela costa e montanhas onde passou a ser o estado libanês. – foram acrescentado, nos tempos modernos
a multidão de outros elementos,porém foram os árabes que deram ao Líbano a língua que marcou a sua civilização profundamente.
A história do Líbano é rica em eventos que relataremos abaixo:
● Começando no terceiro milênio BC: as cidades de Byblos, Berytos(Beirute), Sidon and Tyre que foi fundado pelos FeníciosCanaanites.
● No primeiro milênio BC: Fenícia dominou o comércio mediterrâneo.
● Desde 16th até o primeiro século BC: O pais era dominado pelos Egípcios, Assyrios,Babilônios,Pesians e Gregos.
● 64BC ate636 AD: O Líbano era parte do Império Romano e Binzantino, até o domínio da Dinastia Islâmica.
● 1099-1291: A Divina cruzadas reinou as costas até a conquista dos Mamelouk do Egito.
● 1250-1515:Mamelouks governou o Líbano
● 1516: Começou o domínio do Império Ottoman.
● 1593-1840: Os Príncipes das montanhas do Líbano, tentam obter a sua independência.
● 1858-1840: Tensão entre Druzos e Maraonitas.
● 1861: A França conquistou a criação de uma província no Monte Líbano com relativa autonomia.
● 1918: O Líbano se liberta do domínio dos Ottomans e forma o “O Grande Líbano”juntamente com o Bekaa.
● 1920-1943: A União da Nações colocaram sob o mandato Francês
● 1943: A independência do Líbano
● 1946: Todas as tropas de estrangeiros deixaram o Líbano.
● 1958: Intervenção americana.
● 1975-1990: Guerra no Líbano.
● 1889:Um acordo entre as facções religiosas colocam um fim na guerra.
● 2000: Retirada das forças Israelitas.
● 2005: O assassinato do primeiro Ministro Rafic Hariri, e a retirada das tropas.
● 2006: Ofensiva Militar do Exercito de Israel.
● 2007-2008: Repercussões políticas e econômica no cenário nacional e internacional após a morte do Primeiro Ministro
Rafic Hariri.
● 2009: A política,a ecônomia e o turismo reapareceram
● 2018: O Vaticano coloca o Líbano no mapa turístico para 2019.

ASPECTO POLÍTICO

Desde a independência, foi declarado que o Presidente da Republica Libanesa tem que ser católico Maronita, O Primeiro Ministro
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Muçulmano Sunni,e O Presidente da Assembléia Nacional Muçulmano Shia. O Líbano é dividido entre 8
governadores.
Líbano foi dilacerado por 15 anos com a terrível guerra que deixou suas marcas nas paredes, prédios, ruas,
edifícios. Mas o Líbano esta se recuperando de suas feridas e virou esta pagina negra em 1990. O Líbano está de
volta ao normal. Os dias escuros pertencem ao passado.

A ORIGEM DO ALFABETO

Os povos antigos usam um código secundário de comunicação, comparada com a articulação
da língua:as escrituras ideográficas, que representam não somente idéias, mas uma lingüística(
palavras). Não foi apenas uma simples sugestão, mas uma real notação,sistema de numeração.
Durante o segundo milênio, Os Fenícios inventaram o sistema de numeração. O primeiro
documento foi revelado a invenção do alfabeto,foi encontrado em Ugarit(hoje em Rãs Shamra
na Síria), foi bem provável que esta foi primeiramente introduzida em Byblos, As palavras eram
formadas por simples sons representados por símbolos. Trinta sinais combinados com o infinito
se tornou Possível compor infinitos números de palavras. Foi em 1920 que os arqueólogos
encontraram registros (originais dos Fenícios) usando o primeiro sinais do alfabeto.
Para os números arábicos( 1234567890), a sua existência foi mencionada na Síria em meados
do século VII pelo Arssebispo Severe Sebkot. Esses números foram usados pelo Islamismo pelo
matemático persa Al Khawaritmi, sendo introduzidos no Mundo ocidental , substituindo os
números romanos.

ARTE E CULTURA

LO Líbano está de volta, atualizado com as atividades culturais. Sua arquitetura foi modernizada,que em breve será testemunha
no centro de Beirute. Mas o seu antigo patrimônio não será esquecida. Ao contrario a restauração dos monumentos, e os prédios
históricos é ocupado em um vasto e especial pátio de reconstrução. A arqueologia e escavações confirmam a riqueza e lembranças e cultura, que nos motiva em olhar para um futuro com mais interesse, e acalentar o nosso passado e salvaguardar . O
cidadão libanês fora do seu abrigo, se unindo ao processo de paz. Sua paixão pela cultura, arte, prazer em viver, está de volta
à sua vida. Ele tem um desejo de encontrar os dois laços seu Pais e o Oeste.
Sua energia se mantém sem limites. Ele adotou um rico e rápido programa de fortificar o sistema educacional.Universidades e
escolas foram reformados: the UL( Universidade Libanesa), USJ( Universidade ST. José), USEK( Universidade Santo Espírito
de Kaslik), ALBA( Academia das belas Artes), AUB(Universidade Americana de Beirute), LAU( Universidade Libanesa Americana),
13
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NDU(Universidade de Notre Dame), Balamand Universidade, Beirut Arab Universidade, e muitas outras.
Essas Universidades oferecem todas as especializações. As escolas são consideradas uma das melhores
do mundo, danda a possibilidades para os jovens de fazer suas especializações no Líbano, e para estrangeiros residentes em continuar seus estudos.
O Líbano não parou de oferecer para o mundo pessoas muito talentosas: escritores,
pintores,escultores,musico,desenhistas, etc.. Muitos deles atingiram famas mundiais tal como Gebran
Khalil Gebran,George Shehadé,Nadia Tuéni, Amine Malouf, Venus Ghatta Khoury em literarturae Poesia,
Chaficc Abboud, Assadour, Aleeba Doueihy, Hussein Madi, Hrair, Paul Guiragossian em pintura. Feyrouz,
the Rahbani brothers, Wadih El Safi e Megida El-Roumi em musicas orientais, o grupo de dança Karacala
com modernas coreografia, Elie Saab and Zouheir Mrad com alta costureira.
Os teatros reabriram sua portas com comédias e melodramas, passando com músicas e teatros Chansonniers com atuação para todas as categorias, em Frances, árabe e inglês falando para a audiência.
Líbano fez sua entrada fazendo filmes, produzindo filme com distintos nomes tais como Maroun Baghdadi, Philipe Aractingi, Ziad Doueiri, Nadine Labaki (recebeu Jury pemioem Cannes2018 pelo seu filme
Capharnaum) e muitos outros. Líbano respira novamente através da sua cultura. Não passa um dia sem
um concerto, um recital, uma conferencia, ou uma exibição. Beirute a noite”, não é apenas exclusiva para
restaurantes e Night-clubs,(clubes noturnos) sempre reservados e cheios. O povo também procura pela
cultura e lazer.Exibições de artes e galerias são incontáveis. Na cidade as mais importantes: Art Circle,
Art Lounge, Epreuved Ártiste, the Bekhzi Gallery in Kaslik, Aisthi foundation para arte contemporânea ,
Beirute Art Center, sem esquecer os institutos de culturas estrangeiras, se mantém em trocas culturais
entre Líbano e o pais que estes representam. Importantes eventos ocorrem no decorrer do ano: Concertos na igreja de Saint José,-Beirute, Os Festivais Internacional de verão em Baalbek
(www.baalbaek,org.lb), Beitddine Festival (www.beitiddine.org), Byblos Festival internacional (www.byblosfestival.org), os shows são cuidadosamente selecionados em ordem de apresentar diversidades de
atuações com diferentes horizontes, escolhendo teatros locais como internacionais, dança ou shows musicais, com legendários atuações, e artistas contemporâneos. Outro importante evento é o Al Bustan
Festival (www.albustanfestival.org) que ocorre em meados de fevereiro e final de Mar;co todo ano. O
Festival tem o cuidado de apresentar um rico e harmonioso programa focando em temas especiais, celebrando a cultura do pais ou cidade, ou explora um tema em especial. O Festival ;e ousado na escolha
dos artistas , trabalhos e atuações. Durante o Festival.uma exibição de artes,apresentam algum importante
artista e é organizado na galeria. Outros dois Festivais no verão são Deir Al Quamar and Zouk Mikhael
Festival. O Festival de Deir AL Qamar, organizado na cidade que é uma atração da Montanha Chouf, apenas alguns minutos de Beit Al Dine, e foi recentemente introduziu componentes e elementos familiares
adequados às crianças, ainda atuações específicas para adultos. Zouk Mikhael, situada na encosta com
a vista para a baia de Junieh, reforçada pelos seus antigos Old Souks”,(comércios), restauraram as suas
ruas casas de pedra e o anfiteatro desde2003, transformando em um estágio para festival.Foi o seu

O Líbano
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primeiro ano de atuação,incluindo a Peça de Romeo e Julieta, e Evita musical.
Considerando o potencial do seu romântico cenário, O Festival de Zouk Mikhael evoluiu para um bem
sucedido Festival, Líbano tem honrado em receber Pavaroti, Elton John e muitos outros importantes artistas.
Para casa, existem por volta de 20 canais de TV, canal de documentários,canal para crianças. Estação
de radio que oferece bastante escolha: política,social,artístico,e musicas (oriental, clássica, jazz...) canal,
O mesmo para jornal e revistas especializada em Moda, decoração interior,fotografia,economias,ou outros
tópicos e todas em diferentes línguas; sem falar que O Líbano também recebe internacionais programas
através do satélite. Os cinemas são numerosos e oferecem a possibilidade em se ver os mais recentes
filmes em apenas algumas semanas de intervalo entre Europa e Estados Unidos.

O Líbano

Acima de tudo, o Líbano é ansioso em te receber. Após o seu despertar o
Líbano abriu suas portas e assegura e tranqüiliza que a sua estadia será
agradável e estendida..
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ACOMODAÇÃO

ESTADIA NO LÍBANO

Antes do período 75-90, O Líbano tinha hotéis em Beirute como nas montanhas com uma infra estrutura
notável e impressionante. Infelizmente muitos destes edifícios foram destruídos e novas construções
surgiram. Hoje a acomodação e infra estrutura é mais diversa com uma rede Internacional como: Four
Seasons,(estações) e o Intercontinental Hoteis, e uma rede própria como: Al Bustan, Le Bristol, The
Lancaster e the Mir. Amine Palace. Alguns anos atrás uma nova tendência tomou seu caminho: The Guest
House, onde você pode curtir a tradição libanesa e seu jeito de vida.

GASTRONOMIA

TA gastronomia libanesa é rica e uma mistura de vários produtos e ingredientes em diferentes regiões.
No momento a dieta Mediterrânea provou ser uma das mais saudáveis dieta do mundo, a cozinha libanesa
sucedeu em combinar a saúde com prazer. Azeite de oliva, as ervas, temperos, frutas frescas e vegetais
são comumente usadas, assim como os laticínios, cereal, peixes e carnes. A típica mesa é consiste em
saladas, como o Tabboule e Fattouch, ou Hommos e Mountabal, alguns massas samboussesks e
finalmente os xarutos de folha de uva.O pão árabe e essencial para todas as refeições libanesa. E usado
como não uso do garfo. Sem mencionar a padaria local( Baklawa,Halawa,and Loukoum...)
No Líbano,você pode encontrar a comida com um toque caseiro com variedade de restaurantes
internacionais Mexicana, Americana, Asiática, Francesa e italiana. Hoje, graças à fusão das cozinhas
oferecido pelo restaurante Liza, a cozinha libanesa atingiu nova escala. Alem da nova maneira em preparar
deliciosos pratos você pode curtir com a família Bustros, onde a dançarina do Ventre viveu. Qualquer um
no Líbano, e todos através do pais pode encontrar seu interesse no seu tipo de alimento de acordo com
seu orçamento.
Restaurantes , pubs, night clubs ou clubes, são agradáveis e acolhedores para você desfrutar até o
amanhecer. O Líbano acima de tudo é o pais do Arak. Arak é de erve-doce licor parecido com Pastis (na
visão francesa), Sambuca. Na visão Italiana, ou Ouzo (na visão Grega) é um aperitivo com a mesa ou
como entrada. Outra bebida libanês e vale a pena saborear é o vinho Libanês,que hoje já tem um
bom nome. Vinícolas foram primeiramente encontradas no Vale do Bekaa.
Onde é um clima apropriado para o crescimento das uvas.Entre as renomeadas Vinhedos, temos
Châteux Ksara, Kefraya Châteux.Châteux Musar (localizada no Monte Líbano perto de Beirut),
propriedade de Tourelles, Wardy, Karam, Ixir, Bellevue, Massaya, Atibaia, Khouru e outros.
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ESPORTE NO LÍBANO E LAZER

O Líbano

Esporte náutico: Natação, Surf, esqui aquático,mergulho,Jet ski,pedalinho,e velejar são os esportes
favoritos no Líbano. Muitas praias oferecem completa facilidades e a maioria tem convite de associação
e água fresca nas piscinas como suplementos do mar; botes podem ser alugados pelos pescadores que
preferem ir pescar nas águas profundas pela costa.

ESPORTE DE INVERNO :
Ski na neve e surf na neve assim como patinagem no gelo podem ser experimentados no Líbano.A
estação de ski começa no fim de Dezembro e termina em Abril, dependendo do tempo, caminhada na
neve ou ATV viagens que são organizadas pelo Mzaar dos Cedros.
Outros: Tênis,Squash, Golf, Cavalgada,boliche,danças e aeróbicas,volley basket Ball, ping pong, football
a outros esportes são comum no Líbano com vários clubes especializados em esportes, todas hotéis tem
o seu próprio centro de saúde e o acesso é simples se você é membro, se não entradas são vendidas
para você ter acesso ao clube. Viagens a Mar são nas costas libanesas São arranjadas com o Motor
Yachts e barcos de velejar,e podem estender até Chipre e costa de Turkia. O Clube aero de Beirute opera
para aqueles que tem licença podem exercitar seu hobby(lazer) de voar no céu libanês.

HIKING

TREKKING

SHOPPING

SUMMITING

WINE
Tasting

4x4

TREKKING
& Camel RIDING

Natureza e Aventuras: ecoturismo,atividades na natureza
ou dentro de grutas, acampamento no Chouf, Kesrouan, e
Bekaa estão expandindo rapidamente.

Líbano tem shopping Centers onde se encontra marcas locais e
internacionais, assim como lojas de artesanatos, Cosméticos,
joalheria, e outros. O tradicional mercado foi encontrado na
cidade de Tyre (Tiro), Sidon, Byblos e Tripoli. Artesões ainda
desenham e fabricam a tradicional cerâmica e vidraria, Aço
temperado ou cobre, talheres com trabalho de ossos, formas da
cabeça de bonitos e coloridos pássaros. Objetos de Bronze e
cobre, incluindo braseiro, tigelas, jarros canelados, cinzeiros,
espadas, batente, todos elegantemente desenhados e gravado
os à mão, tecidos, seda,e lã, e abayas (bordadas para noite) e
mesas de linho é popular e adornados com ouro e prata, Cores
e perfumes exala os transeuntes nos shopping,ruas e
galerias,Não esqueça de fazer seu shopping no Aeroporto de Beirut no Duty Free (Mercado Livre).
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O Líbano
O Líbano oferece muitas atrações dependendo da espectativa, do gosto e do gasto que a pessoa deseja.

1- CIDADES PRINCIPAIS
(veja detalhes no mapa)

Para conhecer o Líbano você precisa vizitar as cidades
principais e aproveitar as suas avenidas praças praias e sítios
arqueológicos. Precisam ver: Beirut Bairro do Martyrs, O
grande Serail, o porto, o museu nacional, AUB, o centro da
cidade, a rua e bairro Hamra, a pedra da Pomba, o cornishe
ou passarela de Ras Beirut ate a area Ramlet el Baida.
Jounieh com as suas praias. Al aldeias do Mont Libano:
Bikfaya, Broumana, Beit Merry e os esportes de verão e
inverno em Ouyoune El Simane e Faqra onde você pode aproveitar o sítio arqueológico
Romano na altitude de 1500m acima do nível do mar.

2 - SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS
BEIRUT

CENTRO DE BEIRUT
Desde Outubro de 1993 arqueologistas trabalham no centro de Beirut para escavar
construções históricas como a fundação do pequeno Serail no seculo 19. O Medieval,
Romano e a antiga cidade finicia. Beirut é conhecida de ter sido destruída e construída mais
de sete vezes e guarda tesouros não somente para o Líbano mas para toda a humanidade.
Beirut tem muitas mesquitas e muitas igrejas com varias religiões e o simbolo que o falhecido
Papa Santo John Paulo II disse: ‘O Libano nao e um pais mas uma mensagem crucial’.
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O MONTE LÍBANO

O Líbano

Byblos (Jbeil)
Além do Rio Nahr El Kalb e a Gruta de Jeita, no quilometro 35 Norte de Beirut, a cidade de
Byblos ( hoje conhecida como Jbeil) guarda acima de 8000 anos da sua história e cultura.
De um penhasco, marca o site do mais antigo porto do mundo e que era um comércio
florescente. Byblos era um local de rituais e culto desde o Templo dos Obeliscos, da onde
uma famosa figura de Byblos e estatuas foram desenterradas. O visitante ficará
surpreendente com o numero de culturas, tais como o Neolítico, Fenícios, Egípcio, Assírio,
Grego, e Romano.
Os Romanos deixaram para Byblos um santuário, colunas e a mais magnífica de todas um
Teatro com vista para o mar. O principal OR lugar central é o Castelo construído pelas
Cruzadas dentro de das muralhas da antiga cidade. Cem metros está a Igreja de São JohnMar c, construída no XII século no estilo Romano, e ainda está em boa condição.
FAQRA
Localizada em Kfardebiane, coma arqueologia romana,com torres , um pequeno templo e
um grande santuário,mostra a importância do sistema das ruas Romanas com conexão da
região do Bekaa uma fértil área para o plantio, e a cidade principal de Baalbek.

BEKAA

ANJAR
Anjar cidade situada OR,60kilometros Este de Beirute na região frontal do Bekaa. No passado era usada
como conexão das cidades costais do Líbano e Damasco. Após o reinado dos Byzantinos na Síria, o
Califa Walid I, um dos sucessores do Mouáwiya, começou a construção do seu castelo na cidade, no
século VII, mas foi seu filho o Califa Ibrahim quem completou a construção e viveu lá.
Omeyyades Califas poderia ter uma residência secundária chamada “Qasr”, (castelo), que poderia cobrir
uma larga premissas; O castelo de Anjar é circulado por 370 metro de paredes. Era decorado com
mosaicos, afrescos,relevos, e gravações nas pedras. Os topos Corintians foram emprestados para os
Romanos, e muitos ornamentos e elementos arquitetônicos para os Bizantinos. Com o tempo a cidade
se transformou em um centro comercial e um Oasis para os viajantes e comerciantes que cruzam da
Síria para o Líbano
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BAALBEK
O Líbano
Uma antiga cidade religiosa, os Fenícios estabeleceram um magnífico Santuário consagrada para o culto
de Baal. Sob o domínio de Alexandre o Magnífico, a cidade desenvolveu rapidamente. Heliopolis (
Hélio=Sol). A mais importante construção foi Acropolis de Baalbek, é do tempo dos Romanos. Um grande
complexo cultural reúne 3 grandes edifícios :
1 -O Templo de Júpiter - com Um alinhamento de 54 colunas( restam ainda apenas 6 colunas)medindo
cada uma 20m em altura e 2 metros em largura nas bases, o que classificou as mais largas colunas dos
romanos. O Templo de Júpiter é hexagonal com o pátio de entrada praticamente preservada.
2 - O Templo de Bacchus: é considerado uma dos mais bonitos sucessos da arquitetura romana o
melhor preservado. Onde Os Festivais de dramas internacionais, ballet,concertos clássicos e modernos
ocorriam.
Templo de Vênus, um dos mais raro edifícios com um plano circular, comparada de certo modo com o
Tholos os Delphes na Grécia.
KAMED EL LOZ
Um arqueológico local no sudeste do Bekaa, escavada pelos alemães expedição desde 1963 até 1981.
Este local datada no século IV BC,antes de Cristo;e foi a residência do governador egípcio. O governador
era responsável em manter ordem na área com ordens do faraó. Esse local situada no Vila encantado
aos pés das cadeia montanhosas no anti-Líbano.

O Sul

ARNOUN
Vila localizada em Nabatyeh , famosa pelos sua fortalezas nomeada pelas Cruzadas durante 12 século:
O Beaufort Castelo.
Construído em uma colina rochosa, o castelo é testemunha de vários eventos desde as Cruzadas até os
dias de hoje, Destruído durante a guerra no Líbano 1975-1990, e hoje totalmente renovado em ordem de
receber visitantes.

TYRE
Localizada na parte costal do Líbano, 74 km ao sul da capital, a cidade de Tyre foi fundada pelos Fenícios
e se tornou a primeira Metrópole comercial do mundo. Foi em Tyre que aflorou seu econômico Império e
onde estava o Sarcófago do famoso Rei de Tyre, que ofereceu para o Rei Salomão excelente madeiras
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de Cedro para a construção do seu palácio.
Os visitantes podiam também descobrir um caminho pavimentado comum majestoso
arco do triunfo, um arqueduto romano,um dos primeiros hipódromos, um campo para
os sarcófagos, jardim de mosaico e muitas outras ruínas Assírios, Persian e Árabes
que escaparam da destruição.

O Líbano

SIDON
Localizada 45km sul de Beirut, Sidon é uma cidade Costa hoje chamada Saída.( de
Said em árabe= pescando), Era considerada naquela época da história o principal porto
onde os Fenícios velejava, para conquistar o mundo Mediterrâneo culturalmente e
comercialmente e muito além. A paz na cidade sofria constantes distúrbios por
invasores”Palestinos, Persa, Gregos, e árabes. As Cruzadas foram derrubada por
Saladin em 1187. Isso entregou um tesouro considerável para a cidade um forte naval
que se tornou um símbolo para a cidade.
É desde o sul do Líbano (Tyre e Saída) que os jovens da Europa foram
seqüestrados por Zeus e a legenda você pode ver na moeda de 2 euro
(2002,Grécia).

O NORTE

BATROUN
Batroun cidade costal construída por um Príncipe Fenício no século 9th BC, esconde sua cultura e
tesouros cultural. Devem ver seu antigo comércio,igrejas,o porto, e seu forte com 225metros das paredes
construídas pelos Fenícios, e sua gostosa limonada.

SMAR JBEIL
Localizada em Batroun, construída numa colina, a aldeia cujo nome significa o guardião,ou o protetor de
Jbeil(Byblos), conhecido pelos europeus , fortes construídos na época dos Fenícios, e reusada pelos
romanos e as cruzados. No pé dos fortes você pode ver o poço e a igreja dedicada ao patrono Saint Mar
Nohra, conhecido pelas curas das doenças oftalmológicas. A aldeia é considerada uma da mais antigas
do pais.
TRIPOLI Castelo St-Gilles
Trípoli, a 2nd capital do Líbano, localizada 75km norte de Beirute.
É uma cidade costeira conhecida pelo seu pitoresco aspecto e
rica na sua história e lendas. A cidade é a beira mar, o castelo de
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O Líbano

St. Gilles (Sanjil) orgulhosamente dá um tom à todos os outras monumentos. A Igreja de St. Mary, para
excursão hoje se tornou a grande magnífica mesquita. Que contribui para a introdução de elementos do
ocidente dentro da sua arquitetura oriental. A cidade conta o edifício tais como a Mesquita de Teynal.
Uma do Abdel Wahed ou novamente a Mesquita de Arcraf. Sem esquecer o turismo (La Tour de Lion)
numa área chamada Al Minaport, the Khans (seriados de caravana) e casa e banho com cúpulas, lugar
para relaxar e se distrair.

3 - LUGARES NATURAIS

O CEDRO
O famoso Cedro do Líbano, ainda de pé com a sua magnificamente e majestosamente, numa altitude
acima de 2000metros entre a terra e o Ceu, apesar de todas as turbulências. Tem sido chamado de Arz
El Rab, (Cedro de Deus), e considerado um milagre da natureza. Classificado como um tesouro Nacional,
sujeito a controle constante, alguns cedro tem mais 1000 anos de idade. Citada na Bíblia Sagrada em
livros antigos, o Cedro é símbolo da eternidade e sabedoria, e acima de tudo é símbolo da Republica
Libanesa , onde aparece na bandeira libanesa e dinheiro.
O mais famoso cedro está entre Becharé no norte do Líbano, e Barouk no Chouf.
A CAVERNA NATURAL DE KSARA
Situada perto de Zahle no vale do Bekaa, com 3 km uma caverna natural que vale a pena visitar.
A GRUTA QUADICHA

Situada norte de Beirute , entre o Cedro e Bcharreh, essa gruta menor
que a gruta de Jeita, também merece ser visitada. Pode ser acessível
a pé (15 minutos pé por uma pequena trilha com vista para o vale de
Qadicha, também chamada de Santos.O terraço em frente à entrada
oferece uma bela vista panorâmica do vale.

GRUTA DE JEITA
Localizada 20 km norte do Líbano, a Gruta de Jeita tem recebido
milhares de visitantes, e é de tirar o fôlego. As duas grutas sobrepostas
que são ligadas por um teleférico,com uma profundidade de milhares
de metros dentro da montanha.
Uma gruta mais baixa pode ser vista com artesanatos que levam à uma
passagem subterrânea e o lago que tem sua fontes no rio Nahr Al Kalb.
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A gruta superior pode ser explorada caminhando com um guia. A exploração da gruta cativa os visitantes,
absorvendo a atmosfera surrealista, entre as estalactites e estalagmites. Que invoca a fauna e flora ,
cachoeiras e lagos.

O Líbano

LAGO QUARAOUN
Situada no sul do Vale do Bekaa, uma região onde o lago muito bonito, oferece diversas atrações. O
turismo para esse lago pode ser feito por carro ou por barco(aproximadamente 25minutos).

A PONTE NATURAL DE FAQRA - KFARDEBIANE
Poucas são as pontes naturais que existem no mundo e o Líbano tem uma entre as suas riquesas
naturais situada a 1500m do Monte Líbano. Esta ponte situada acima do rio Nahr El Laban (Nahr = Rio)
e oferecendo uma vista linda da cidade de Faraya. Para ser admirada fazendo caminhadas e respirando
o ar limpo das montanhas.

4 – SITES RELIGIOSOS

IGREJAS E CAPELAS
Há muitas igrejas no Líbano, variando do antigo ao moderno. Católico, Ortodoxo, Protestante, Armênia
igrejas e capelas, vale a pena visitar e dá uma imagem do cristianismo na vida do Libanês.

CONVENTOS
Muitos conventos são encontrados no Líbano, mas é imperdível O
Convento Mar Chaaya em Broummana (Antigo mosaico fundação
de Anthonins em 1700). Similar, outra que você deve visitar o
Convento Greel-Catholic de John in Khounchara (ou Choeir,onde a
primeira casa de impressão em árabe foi instalada em 1733) O
Convento de Mar Moroun- ST. Charbelem Annaya e Abbaye of
Belmont (Igreja Balamand fundada pelos monges em 1157 (
completada em 1169) e passou para os ortodoxos depois da queda
do reinos latino sem 1289, oferece uma rica coleção de símbolos
Bizantinosno 18th 19th século. Não esquecer o Monastério de São
José, dedicado à Santa Rafga em Jrabta e Santos Cypriam e
Justina em Kfifane, dedicado ao Santo Nhamthallah El Hardini e o
santificado irmão Stephan Nehmeh.
O Monastério da Miraculosa Virgem Maria em Rãs Baalbeck, que
pertence a Basílica Ordem do Aleppo datada no 4th século AD.
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O Líbano

Contudo muitas construções tem sido unida e modificações feitas. Hoje um lugar muito importante de
peregrinação para os habitantes de Bekaa e para todos os libaneses. Todo dia 15 de agosto os libaneses
e a comunidade Síria vem celebrar o dia da Assunção de Maria.
MESQUITAS
Há muitas Mesquitas para serem visitadas,entre elas a Magnífica Mesquita de Trípoli, um monumento
construído no13th século e integra elementos da arquitetura Francesa. A Magnífica Mesquita de Saida
parece um forte na primeira vista, é erguida acima de uma antiga igreja construída pelos Cavaleiros
hospitaleiros de Santo João no século 13) A Magnífica Mesquita de Beirute ou Mesquita de Omar
originalmente, era uma igreja romana construída 1113 e 1150 pelos cavaleiros hospitaleiros de St John
do lado Bizantino, edifício que foi sucedido para o templo Romano. Em 1291 os mulçumanos mudaram
a mesquita e adicionaram Minaret) e a Mesquita de Mohamad e Amine inaugurada em 2008 em Beirute.
A comunidade Drusa no Líbano é muito importante e tem vários Maqams (templos) um é o Maqam do
profeta Job (Maqam do Santo Ayoub) no Chouf- Monte Líbano. O Maqam tem sido reformado desde
1947, e é o tumulo do Profeta Job, e carrega o emblema Druso.

MAGHDOUCHE
O santuário é um oficial lugar de peregrinar. Dedicado à Senhora El Mantar (a nossa senhora aguardando)
e gerenciado pela Igreja Católica Grega. A nova basílica com vista para Saída.exibe bonitos afrescos
pela artistas italianos, falando da vida da Virgem Maria, Estórias que reportam o lugar que a virgem Maria
usou para esperar seu filho voltar depois que foi pregar na cidade.No mesmo lugar é dito que em 324
Santa Helena a mãe do Imperador Constantino construiu a igreja co dedicada à Virgem Maria onde se
fechou no século 8th depois de perseguições, e foi reaberta no18th século.
O VALE DE QADICHA

Situada norte de Beirute,
perto do Vale Sagrado
de
Quadichahos,
conventos, e fortalezas
construídas em pedras
que combinam e integra
perfeitamente dentro do
véu da montanha. O
convento de St. Antônio
Qozhaya (900m na
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O Líbano

passagem selvagem – é a primeira casa de impressão na língua Siríaca encontrada no final do 16th
século). Também para ser visitadas o Convento de Mar Licha, um santuário maronita Deir Qunnoubine,
e outras grutas e refúgios por Hermitas na área.
NOSSA SENHORA DO LÍBANO - HARISSA
Uma estátua prodigiosa com visão para a praia de Juneieh foi erguida 500m acima o nível do mar. Erguida
no final do seculo19, a estátua da Virgem Maria domina o santuário (a capela no pedestal). A visão
panorâmica é garantida no topo da estátua. O teleférico liga à costa de Belvedere.
LÍBANO LUGAR DE PEREGRINAÇÃO
O Líbano é um país onde os cristãos e mulçumanos peregrinos se encontram e praticam as suas
devoções em lugares sagrados. Entre em contato conosco para mais informações.

5 - PALÀCIOS E MUSEOS

O MUSEO DE CILICA - ANTELIAS
A Catedral Ortodoxa Grega de São Geoges é a Catedral Mãe da comunidade Ortodoxa de Beirute. A
Catedral é a mais antiga igreja em Beirute, e uma da mais antigas na região. Durante a guerra no Líbano,
a Catedral sofreu vários ataques e vandalismo, e também as alterações climáticas da natureza,
considerada a zona de guerra e linha de confrontação. Em 1998, a restauração teve fases múltiplas, e
começou no dia 15 de Dezembro 2003, a Catedral reabriu suas magníficas portas. Enquanto faziam a
restauração foi descoberto uma importante arqueologia dentro da igreja. Essa parte foi aberta como um
museu onde dá para ver a interação entre o lugar e a história.
O MUSEO DE SÃO GEOGES GREGO ORTODOXO - BEIRUT
A Catedral Ortodoxa Grega de São Geoges é a Catedral Mãe da comunidade Ortodoxa de Beirute. A
Catedral é a mais antiga igreja em Beirute, e uma da mais antigas na região. Durante a guerra no Líbano,
a Catedral sofreu vários ataques e vandalismo, e também as alterações climáticas da
natureza,considerada a zona de guerra e linha de confrontação. Em 1998, a restauração teve fases
múltiplas, e começou em 15th de Dezembro2003, a Catedral reabriu suas magnificentes portas. Enquanto
faziam a restauração foi descoberto uma importante arqueologia dentro da igreja. Essa parte foi aberta
como um museu onde da para ver a interação entre o lugar e a história.
O MUSEU DO MONNASTÉRIO OF CILICADOS ARMENIOS CATÓLICOS - BZOMMAR
O Monastério museu dá uma vista do leste profano e religioso arte, particularmente armênios. Existem
presentes do Príncipe Bachir, que onde quer que viajava confiada todos os seus pertences e fortunas
para o monastério, O monastério territórios há vinhas bem cuidadas que dá um excelente e famoso vinho,
visitantes experimentam e compram. Todos anos o Monastério recebe calorosamente grupos de turistas
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e visitantes, estudantes, pesquisadores, escoteiros a peregrinos fieis. Há uma igreja dedicada a Gloriosa
Assunção da Virgem Maria com a torre e com ornamentos apropriados.

BEITEDDINE
A 45km do sudeste de Beirute, o magnífico palácio de Beiteddine( Casa da Fé), é uma pura amostra da
arquitetura nacional do século XIX . foi construída pelo príncipe Bechir Chehab , tutor do Monte Líbano
por mais 30 anos. Suntuosas residências dos príncipes, o palácio apresenta os dois elementos da
arquitetura islâmica e a renascentista arquitetura Veneziana. Essa combinação de estilos é visível e nas
graciosas arcadas e fachadas, em trabalho de madeira, o teto em mosaico. O visitante ficará encantado
com a generosidade e originalidade dos decorativos ornamentos.

O MUSEU NACIONAL DE BEIRUT
Esse prédio abriga o museu Nacional de Beirute de um estilo Neo- Egípcio, construída em 1930 e aberta
em 1939. A coleção Nacional do museu era escoltado em qualquer lugar do mundo durante a guerra,hoje
oficialmente tem se reagrupado esse tesouro que está à disposição do público.
O ARQUEOLÓGICO MUSEU DA UNIVERSIDADE AMERICANA DE BEIRUT
A coleção deste museu particular apresenta a cultura Oriental da pré história até a recente passada( em
torno de 10000 objetos e muitas moedas).
O MUSEU DE CERA DE BYBLOS
Um Pequeno museo onde você pode achar modelos de cera de pessoas famosas de nossa história.
O MUSEU DE CERA DO DEIR EL KAMAR
Pequeno museu onde você encontra modelos em vela dos mais influentes personagens na historia.

O MUSEU DE GEBRAN
Situada no norte, O Museu de “Gibran”exibem obras literárias e pinturas do filósofo libanês, filósofo, pintor
e poeta Gebran Khalil Gebran, autor do O” Profeta”.

O MUSEU DE SEDA ( BSOUS, CAZA ALEY)
Vida da seda: Produtos de seda natural produzido pelo bicho da seda até acabar.
Bicho da seda, casulo, Bombyx-Mulberrya ávore de ouro. As velhas maquinas dos produtos de seda.
Bobinas para tecelagem à mão da seda - fotos antigas - visitas orientadas: A permanente coleção local
e oriental. Seda bruta de Madagascar - Um panorâmico terraço, shop do museu, café, andar em um
jardim de fragrâncias, o museu abre no verão.

O MUSEU PARTICULAR DE ROBERT MOUAWAD
“Pelo que foi construído cuidadosamente por muitos anos foi agora transformado, parecido com a cidade
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central, dentro de um exemplo de maravilhas vivas. O prédio resistiu a passagens dos tempos dos
conquistadores heróis e guerras, embora é um estilo italiano Gótico ainda sobrevive na fachada do prédio
presente, e tem sido uma construção virtual dentro e fora.
Cotado de Roberto Mouawad ,museu particular de apresentações de Multimédia apropriadamente
resume as conquistas quando se estado: “Escolhendo em restaurar o 11o antigo palácio, e torna em um
museu particular dedicado a trabalhar em artes da sua coleção pessoal de jóias. Robert Mouad mostrou
coragem permanecendo a tradição”.
Localizada no centro de Beirut, o museu particular de Roberto Mouawad hoje ( formalmente conhecido
como o palácio de Henri faraó) Abriu recentemente suas portas ao publico. A visão Mouawad
Transformou o palácio do faraó em um estado de artes duplamente histórico, os dois como um local com
uma preciosa coleção. Este é um museu que sua maior exibição é o próprio prédio em si.

O Líbano

O MUSEU MIM
O tesouro mostra preciosos metais como o ouro a prata e pedras preciosas como o rubi,topázio,e
esmeraldas especificamente foram desenhadas, e alguns dos casos para realçar a variação da cor
espécies como a tranzanite, a transparência de cor nas pedras preciosas, como a tourmalina, e detalhes
de uma forma espetacular de peças como ouro e prata.
O MUSEU MLEETA
Mleeta e a resistência é uma excepcional história de amor e um lugar de memórias.
Mleeta é um natural museu no coração das paisagens montanhosas. Tem sido o alvo de preservação do
lugar onde podemos ver a resistência islâmica contra Israel desde sua ocupação em 1982

O MUSEU USJ PRE-HISTÓRICO
Acima de 500 pré históricos temas cuidadosamente selecionados pelos jesuítas Scholars, desde o século
19 a exibida na Universidade de São Joseph, museu histórico, vitrinas, painéis, e recriando cenas
fidedignamente representando os vários aspectos da vida diária do homem pré histórico. O documentário
mostrado no final do tour. Abrem nas Terças, Quartas, Sextas e Sábados das 9am até as 3pm. O museu
é fechado ao publico e escolas em feriados e nas férias.

O MUSEU NABU
Localizado na Hiri linha costeira vizinhos próximo do Chekka-norte do Líbano,o museu NABU abriu sua
portas dia 22 de setembro 2018 graças à iniciativa privada, uma coleção de raras peças de bronze e ferro
a era do Aço assim como a partir dos períodos Gregos, Romanos, Byzantinos e Islâmico.
Além do mais mencionado acima a coleção apresenta artísticos, modernos e contemporâneas pinturas
feitas por Amin El Bacha, Mustapha Farroukh, Khalil Gibran,Paul Guiragossian e muitos outros nomes
famosos. Devem ver este museu.
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6 - ANTIGOS COMÉRCIO

O Líbano

Nada é mais charmoso e gostoso do que passear no antigo comércio onde você pode
viver a completa atmosfera do passado também é imperdível o comercio de Beirute,
Saída,Zouk, Trípoli e Rachaya, onde visitante pode apreciar a cidadela da independência,
construída no século 18 nos pés do anti-Líbano Monte Hermon, dando um charme
irresistível e romance ao vilarejo. Foi neste prédio em 11de Novembro de 1943 que
membros do novo governo foram aprisionados depois de ser proclamada a independência
do Líbano do domínio Frances. Dia 22 de Novembro as autoridades francesas
reconheceram a independência do Líbano, libertando Bechara El Khoury, Riad El Solh,
Camile Chamoun, Salim Takla, Adel Asayran e Abdel Hamid Karame.

No líbano você pode encontrar todos os tipos de atividades turística: esportes de
verão e inverno, cultural, religioso, e turismo e aventuras nas montanhas.
Líbano esconde muitas atividades noturnas e diurnas, para todos os tipos de
orçamentos e gosto. O líbano oferece turismo sob medida com abertura para a siria.
Para um Líbano diferente não hesite em contatar nos ou visitar o nosso site. Você
vai ficar positivamente surpreso/a.
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SUGESTÕES DE TURISMO

O Líbano

O CLASSICO LIBANO - DISCUBRA O LIBANO

❺
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5

➍
D.1
D2
D.3

➌
D.1
D.2
D.3

➋
D1
D2

Dias de vizita

Tour 001/LB

Deur Al Quamar - Beittedinne - Museu Nacional - Visita À Beirut
Byblos - Harissa-Jeita
Sidon - Tyre-Echmoun
Baalbeke - Ksara-Anjar
Bcharré - Museu De Gebran Khalil Gebran - Os Cedros, Os
Monasterios De Santo Antônio Qozhaya
Dias de vizita

Tour 002/LB

Dias de vizita

Tour 003/LB

Deir Al Quamar-Beitteddine - Nacionamuseu - Visitar Beirut
Byblos -Tyre - Echmoun
Baalbak - Ksara - Anjar
Byblos - Harissa - Jeita
Sidon - Tyr - Echmoun
Baalbeck - Ksara - Anjar

Dias de vizita

Tour 004A/LB

Byblos - Harissa - Jeita
Baalbeck - Ksara - Anjar

Joseph@ventnouveau.com I +961 4 712 037 I Beirut I Lebanon I www.ventnouveau.com
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