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Wycieczka do Libanu  

Dzień 1 - Wrocław - Frankfurt - Bejrut (19.06.20) 
18:35 wylot z Wrocławia 19:55 przylot do Frankfurtu 21:55 wylot z Frankfurtu o 02:50 
przylot do Bejrutu. Odprawa paszportowa, transfer do hotelu 
  
Dzień 2 Jeita - Harrisa - Byblos(20.06.20) 
Po śniadaniu wyruszymy do jednej z największych atrakcji turystycznych Libanu Grot 
Jeita, zwiedzimy górną grotę i przepłyniemy łodziami dolną, która jest źródłem rzeki Psiej ( 
NAhar el Kelb). Następnie udamy się do miejscowości Harissa najważniejszego miejsca 
pielgrzymkowego Maronitów Libańskich. Będziemy mieli okazję obejrzenia panoramy 
miejscowości Junia znajdującej się kilkaset metrów poniżej. Dalej nasza droga zaprowadzi 
nas do Byblos- miasta od którego nazwy wzięła się nazwa Biblia. Zwiedzanie twierdzy 
wybudowanej przez Krzyżowców oraz terenu wykopaliskowego oraz katedry św. Jana 
Chrzciciela. Czas wolny na lokalnym bazarze. Powrót do hotelu w Bejrucie kolacja i nocleg  
  
Dzień 3 Bejrut - Dair el Quamar - Pałac Beiteddine(21.06.20) 
Po śniadaniu zwiedzimy centrum Bejrutu, przespacerujemy się po ścisłym centrum gdzie 
znajdują się katedra Maronicka, Ortodoksyjna oraz Meczet Rafik Hariri. Zatrzymamy się 
również przy Skalach Gołębich będących jednym z symboli Bejrutu.   
Dalej pojedziemy w góry Chuf gdzie znajduje miasto Dair el Qamar, zobaczymy pałace 
oraz place dawnej stolicy Libanu. Dalej pojedziemy do pałacu będącego letnią siedzibą 
prezydenta Libanu Beiteddine. Po zwiedzaniu udamy się w drogę powrotną do Bejrutu, 
kolacja i nocleg w hotelu. Wieczór do własnej dyspozycji. 
  
DAY 4 Annaya - Jabbata (22.06.20) 
Po śniadaniu, wyjazd w kierunku Annaya, miejsce to związane jest z najpopularniejszym 
świętym Libanu. Kościół pustelnia i klasztor położone są w pięknym górskim krajobrazie 
na wysokości prawie 2000 m.n.p.m. Następnie odwiedzimy sąsiedni miejscowość Jabatta 
związana ze św Rafką. Powrót do hotelu w Bejrucie kolacja i nocleg.  
  
Dzień 5 Beeka - Anjar - Balbeck - Klara (23.06.20) 
Po śniadaniu wyruszymy do spichlerza Libanu Doliny Bekka. Na początek zwiedzimy 
zbudowane przez Ummajadów miasto Anjar. Ummajadzi zbudowali je korzystając z 
planów miast rzymskich. Dalej udamy się do Ballbeck. Znajdujące się tam ruiny wpisane 
są na listę świata Wego dziedzictwa kulturalnego Unesco. Zobaczymy doskonale 
zachowane pozostałości świątyń triady Balbbeck, Jowisza, Wenus i Bachusa. Zwiedzanie 
zajmie nam około 2,5 h. Po zwiedzaniu czas na lunch w lokalnej restauracji. Następnie 
udamy się do winnicy Ksara. Założona przez Jezuitów w końcu XIX w winnica jest jedną z 
najlepszych w Libanie . Wieczorem powrót do hotelu w Bejrucie kolacja i nocleg.  
  
Dzień 6 Tyr - Sydon (24.06.20) 
Po śniadaniu ruszymy w kierunku granicy z Izraelem, do wymienionych w Piśmie Świętym 
miast fenickich Tyr i Sydon. Zwiedzanie Tyru rozpaczniem y od części lądowej gdzie 
znajdziemy doskonale zachowaną nekropolię fenicko hellenistyczną oraz hipodrom. 
Następnie część morska z doskonale zachowanymi pozostałościami domów oraz 
fenickiego systemu wodnego.  
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Kolejnym miastem na naszej trasie będzie Sydon, gdzie obejrzymy karawanseraj 
nazywany Francuskim oraz zamek morski będący twierdzą broniącą portu. Zobaczymy 
również fabrykę muzeum gdzie produkowano jeszcze do niedawna mydło metodą 
naturalną. Możliwość zakupów. Powrót do Bejrutu kolacja I nocleg w hotelu. 
  
DAY 7 Góry Cedrowe (25.06.20) 
Po śniadaniu wyruszymy w góry cedrowe. Na wysokości 2300 m.n.p.m zobaczymy 
zachowany rezerwat najstarszych cedrów w Libanie. Czas na lunch i zakupy pamiątek. 
Następnie przejazd do Bacharre - miejsca urodzenia najsłynniejszego Libańskiego poety i 
malarza okresy 20 lecia międzywojennego Kamila Gibraniego. Powrót do hotelu kolacja i 
nocleg w Bejrucie.  
  
Dzień 8 Bejrut - Frankfurt - Wrocław (26.06.20) 
Wykwaterowanie o 00:00 przejazd na lotnisko w Bejrucie, 04:00 wylot do Frankfurtu 7:15 
przylot do Frankfurtu 9:10 wylot z Frankfurtu - 10:20 przylot do Wrocławia zakończenie 
wycieczki.  

Cena 610 USD i 2265 PLN 

Cena zawiera:

• Zakwaterowanie w 4* hotelu w pokojach 

2osobowych 

• Transport na terenie Libanu komfortowym 

autokarem 

• Wyżywienie w/g programu

• Bilet lotniczy do Libanu

• Ubezpiecznie KL NWi Bagaż 


Cena nie zawiera:

• Napiwków i biletów wstępu ( 100 USD/os płatne 

pilotowi w dniu wylotu)

• Posiłków nie ujętych w programie 

• Wydatków prywatnych
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