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10 Dias Síria – Tour Clássico » Damasco, Palmira,
Alepo, Krak des Chevaliers, Ilha Arwad
CÓDIGO DE REFERÊNCIA: SYR10/BEY/DAM/ALP/BEY
Duração: 10 dias / 9 noites
Transporte: Carro
Tipo: Tour privado
Destino: Síria
Destaques: Damasco, Palmira, Alepo, Krak des Chevaliers, Ilha Arwad

Tour privado » Síria

Transfers do Líbano » Síria » Líbano
Nº de referência do visto para a Síria
Código de segurança fronteiriça
Hotéis de 3 e 4 estrelas
Guia oﬁcial durante toda a viagem
Autorização especial para visitar Palmira
Visita de Damasco, Alepo e Maaloula
Viagem de barco para visitar a Ilha Arwad
Visita do castelo Krak des Chevaliers

Descrição
Viajar na Síria é sempre uma ótima experiência. Estivemos na Síria recentemente a preparar esta viagem para
si. Como o país está a ﬁcar cada vez mais seguro, o turismo na Síria está a voltar e agora já é possível entrar.
Junte-se às nossas viagens à Síria com a nossa qualidade de serviços. Não perca a oportunidade de visitar com
segurança as atrações turísticas da Síria. Junte-se à nossa excursão de 10 dias à Síria saindo de Beirute, no
Líbano. Vamos buscá-lo diretamente ao aeroporto ou ao seu hotel. Esta opção de viagem para a Síria é muito
simples. Cruze a fronteira facilmente com o número de referência do visto de turista para a Síria que
oferecemos para que consiga visto para a Síria na chegada, mediante pagamento na fronteira. Durante a
reserva, se adicionar mais noites opcionais em Damasco, esta viagem pode acabar por ter 11 dias, 12 dias, 13
dias, 14 dias, até um máximo de 15 dias na Síria (duas semanas).

Roteiro diário de 10 dias / 9 noites

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

1 » Encontro matinal em Beirute » Transfer para a Síria » Damasco City Tour
2 » Damasco City Tour
3 » Damasco» Aldeia cristã de Maaloula » Castelo Crac de Chevaliers » Almishtaya
4 » Almishtaya » Aldeia abandonada com casas de colmeia » Alepo
5 » Alepo City Tour
6 » Alepo » Cidade Antiga de Qatna » Hama City Tour » Latakia
7 » Latakia » Cidadela de Salah ad-Din » Ruínas de Ugarit » Latakia
8 » Latakia » Castelo de Marqab » Ilha de Arwad » Tartus City Tour » Almishtaya
9 » Almishtaya » Homs City Tour » Palmyra » Damasco
10 » Damasco » Saidnaya » Transfer para o Líbano » Fim dos nossos serviços em Beirute

Incluído
Viagem de 10 dias na Síria
Transfer privado do Líbano para a Síria
Transfer privado da Síria de volta ao Líbano
Autorização de segurança para a fronteira
Número de referência do visto de turista para a Síria
Taxas de entrada e saída
Todo o transporte com motorista e combustível
Guia que inglês, francês ou espanhol durante toda a viagem
Todo o alojamento em hotel 3 ou 4 estrelas com pequeno-almoço (café da manhã)
Bilhetes de museus e monumentos
Uma garrafa de água mineral de 1,5 litros por dia por pessoa
Autorização especial para visitar Palmira

Não incluído
Voos internacionais
Taxa de visto na fronteira (portugueses 70 Euros e brasileiros 25 Euros)
Seguro de viagem pessoal
Todos os almoços e jantares
Gorjetas e outras gratiﬁcações
Bebidas, despesas pessoais
Alojamento em Beirut
Tudo o que não é mencionado
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