

Liban - wiosna w krainie cedrów
Groty Dżeita, dolina Wadi Kadisza i Baalbek

Atuty
podróż w grupie 7-13 osób - razem spędzamy czas, wspólne posiłki i wieczory
wycieczka z noclegiem do Wadi Kadisza (Qadisha) i rezerwatu Las Bożych Cedrów
podróż łodziami po niesamowitych jaskiniach Dżeita
wizyty w najważniejszych miejscach chrześcijańskich: klasztor św. Marona, gdzie
żył św. Charbel, a także sanktuarium Matki Boskiej w Harissie
w programie 6 miejsc z listy UNESCO w Libanie
dwa noclegi w pobliżu Lasu Bożych Cedrów w sercu gór Libanu
AUTOR PROGRAMU: Jarosław Poniewiera

Opis
W roku 2022 zorganizowaliśmy aż 5 wypraw do Libanu, w których
uczestniczyło ponad 50 osób! Nasz powrót do Libanu po 12-tu latach odbył się
z mocnym akcentem. Zapraszamy na kolejne wyprawy. Naszą bazą wypadową
będą dwa miasta: Junie pod Bejrutem oraz sam Bejrut – niezwykła stolica, w
której życie tętni zupełnie inaczej niż w innych wielkich miastach arabskich. Staną
przed nami otworem nie tylko eleganckie ulice i zabytki Bejrutu, ale także jego
nocne życie. Dodatkowym smaczkiem będzie pobyt w Libanie na zakończenie
Ramadanu (20 kwietnia). Zobaczymy jak uroczyście muzułmanie świętują w tym
najważniejszym z miesięcy oraz po jego zakończeniu.
Góry Libanu tworz? wysokie i malownicze pasmo oddzielaj?ce Syri? od Morza ?ródziemnego. Ich
naturalnym bogactwem przez wieki by?y lasy cedrowe. Po drewno tych szlachetnych drzew
wyprawiali si? staro?ytni kupcy z Egiptu i Mezopotamii, a król Salomon sprowadza? je do budowy
?wi?tyni w Jerozolimie. Stare cedry przetrwa?y do dzi? w górskich rezerwatach. Prowadz? do nich
drogi dojazdowe, które serpentynami biegn? przez wsie i miasteczka le??ce na zboczach gór.
Zamieszkuj?cy je górale to g?ównie druzowie i maronici. I cho? z?o?liwi twierdz?, ?e Liban jest tak
ma?y, ?e maj?c szybki samochód mo?na go zobaczy? w jeden dzie?, to oprócz pi?knych krajobrazów
kraj ten ma wiele ciekawego do zaoferowania. Wybrze?e Libanu to dawna Fenicja – ojczyzna
?wietnych kupców i najwybitniejszych ?eglarzy staro?ytno?ci. Znajduj?ce si? tam miasta portowe:
Bejrut, Trypolis, Tyr i Sydon od tysi?cy lat prowadz? handel z miastami Afryki i Europy. Ich
mieszka?cy tworz? mozaik? ró?nych narodów, kultur i wyzna?. Dzi?ki temu Liban sta? si? bardzo
otwartym krajem, o wyj?tkowej atmosferze. Jest to jedyne pa?stwo arabskie, w którym chrze?cijanie

stanowi? ok. 40%. W?a?nie arabska kultura chrze?cija?ska decyduje w du?ej mierze o unikalno?ci
Libanu. Podczas wyjazdu zwiedzimy rezerwat cedrów Bszari i pop?yniemy ?ódkami do wn?trza
g??bokich jaski? D?eitta. Pojedziemy do s?ynnych miast handlowych: Tyru, Sydonu, Byblos i
Trypolisu. Zobaczymy zamki krzy?owców, odkryjemy ?lady po Fenicjanach, Persach i Grekach. W
Baalbeku ujrzymy imponuj?ce pozosta?o?ci rzymskich ?wi?ty? Zeusa, Bachusa i Wenus.
Przejedziemy przez ?yzn? Dolin? Bika, która s?ynie z upraw winoro?li oraz poznamy nocne ?ycie
Bejrutu.

Program
Dzie? 1 Przelot z Warszawy do Bejrutu bezpo?rednio lub przez jeden z portów lotniczych Europy.
Zakwaterowanie w hotelu, który b?dzie nasz? baz? wypadow? podczas kolejnych dni w Libanie.
Dzie? 2-3 Zwiedzanie Bejrutu i sanktuarium w Harissie Spaceruj?c po Centrum zobaczymy: Plac
M?czenników; katedr? maronick? i ko?ció? ?w. Jerzego; Wielki Meczet – dawny ko?ció? ?w. Jana
Chrzciciela z epoki wypraw krzy?owych; meczet Wielki Seraj (XVI w.); a tak?e budynek Parlamentu w
reprezentacyjnej dzielnicy w rejonie Placu Gwiazdy. Wizyta w Muzeum Narodowym i spacer
promenad? wzd?u? brzegu Morza ?ródziemnego do malowniczych Go??bich Ska?, przy których
ch?tni mog? za?y? k?pieli w morzu. Wycieczka do sanktuarium maryjnego w Harissie – wa?nego
miejsca pielgrzymkowego liba?skich maronitów. Roztacza si? z niego kapitalna panorama na Bejrut.
Dzie? 4 Wycieczka do Doliny Bika, le??cej w malowniczym miejscu, pomi?dzy pasmami górskimi
Libanu i Antylibanu oraz Wzgórzami Golan. Dolina s?ynie ze znakomitych winnic, a znajduj?cy si?
tam kompleks ?wi?tynny w Baalbeku to najbardziej imponuj?cy rzymski zabytek na Bliskim
Wschodzie. Zobaczymy monumentalne kolumny ?wi?tyni Zeusa, znakomicie zachowan? ?wi?tyni?
Bachusa oraz resztki ?wi?tyni Wenus. Ponadto odwiedzimy And?ar – pa?ac arabski i miasto z
okresu Umajjadów (VIII w.). Planujemy te? wizyt? w s?ynnych winnicach Ksara, gdzie powstaj?
jedne z najlepszych liba?skich wina. Nocleg w Bejrucie.
Dzie? 5 Wycieczka do Tyru i Sydonu – najwa?niejszych miasta dawnej Fenicji. W Sydonie znajduj?
si? dwa zamki wybudowane przez krzy?owców: Zamek Morski i Zamek ?w. Ludwika; Wielki Meczet a
tak?e bardzo oryginalne Stare Miasto z zabytkowymi ko?cio?ami, chanami i domami bogatych
mieszczan. W Tyrze zobaczymy niezwyk?e budowle z epoki rzymskiej i bizanty?skiej: Bram?
Hadriana, gigantyczny hipodrom oraz niezwyk?? nekropol?. Pójdziemy na spacer po porcie i pewnie
zdziwimy si?, ?e w „bastionie Hezbollahu” ?yje wielu chrze?cijan, s? liczne ko?cio?y i nawet w
Ramadanie mo?na napi? si? dobrego piwa. Je?eli stan morza na to pozwoli, to dla ch?tnych
mo?liwo?? k?pieli w Morzu ?ródziemnym na tyryjskim cyplu.
Dzie? 6 Rano krótka wizyta w Górach Szuf, ?eby zobaczy? jak wygl?daj? m?ode lasy cedrowe.
Nast?pnie zwiedzanie miasteczka Deir el-Kamal – dawnej stolicy emirów Libanu i zwiedzanie pa?acu
Bejt ed-Din, je?li b?dzie on otwarty (bywa zamkni?ty z powodu wizyt oficjalnych go?ci).
Dzie? 7 Rano wizyta w Grotach D?eitta w Górach Libanu. Jest to kilkupoziomowy system wielkich
jaski? z niezwyk?? szat? naciekow?. Najpierw czeka nas spacer po ogromnych podziemnych
korytarzach i komnatach,. a nast?pnie na ni?szym poziomie pop?yniemy ?odziami po podziemnej
rzece. Przejazd do Trypolisu – drugiego po Bejrucie najwa?niejszego miasta Libanu. Zobaczymy w
nim wiele ciekawych miejsc i zabytków, m. in.: Stare Miasto, wie?? lwów (XIV w.) w dzielnicy
portowej; katedr? chrze?cija?sk? zamienion? na meczet; zamek krzy?owców Sand?il na Górze
Pielgrzymiej. Trypolis jest znakomitym miejscem na zakupy przypraw, s?odyczy, myde? i olejków
naturalnych.

Dzie? 8 Ca?odzienna wycieczka po górach Libanu w okolicy Rezerwatu Bo?ych Cedrów - powy?ej
miasteczka Bszari – oraz dolinie Wadi Kadisza (lista UNESCO). W staro?ytno?ci lasy cedrowe g?sto
porasta?y góry Libanu. Intensywna eksploatacja spowodowa?a ich wygini?cie. Las Bo?ych Cedrów
jest jednym z niewielu miejsc, gdzie mo?na podziwia? cedry licz?ce ponad 2 tysi?ce lat, rosn?ce na
wysoko?ci prawie 2.000 m n.p.m. W pobli?u odwiedzimy grób znanego poety Khalila Gibrana oraz
niesamowite klasztory w ?wi?tej Dolinie Wadi Kadisza. Nocleg w pobli?u Rezerwatu Bo?ych Cedrów
w górach Libanu.
Dzie? 9 Powrót do Bejrutu. Po drodze wizyta w monastyrze ?w. Marona w Annaya i pustelni ?w.
Charbela. Zwiedzanie staro?ytnego miasta Byblos, w którym znajduj? si? ?lady ró?nych kultur i
cywilizacji: ruiny pa?acu fenickiego, fortu perskiego i budowle okresu hellenistycznego. Nad ca?ym
kompleksem góruje zamek krzy?owców. Wieczór w Bejrucie. Nocleg.
Dzie? 10 Powrót z Bejrutu do Warszawy (lot bezpo?redni lub z przesiadk? w jednym z portów
lotniczych Europy)
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Uwaga! Informujemy, ?e ze wzgl?du na COVID-19 planowany program wyjazdu mo?e ulec
zmianie. Je?eli w którymkolwiek miejscu na trasie dzia?oby si? co? zagra?aj?cego
bezpiecze?stwu turystów (np. rozruchy, demonstracje, niepokoje spo?eczne lub zagro?enie
terrorystyczne), to tego dnia b?dzie realizowany inny program ni? planowany.

Świadczenia
Umowa obejmuje: koszty z?otówkowe - ubezpieczenie NNW, KL i CP; opieka do?wiadczonego
pilota-przewodnika; koszty organizacyjne w Polsce; podatki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
oraz Fundusz Pomocowy COVID19; podatek VAT; koszty walutowe: wszystkie przejazdy na terenie
Libanu; noclegi (hotele – pokoje 2-osobowe z ?azienkami i klimatyzacj?, w górach Libanu
apartamenty 4-5-osobowe); koszty organizacyjne podczas wyprawy.
Umowa i cena nie obejmuje: biletu lotniczego do Bejrutu (od ok. 2.000 z?); biletów wst?pu (ok. 90
USD); wy?ywienia (ok. 20 USD na dzie?); kosztów obowi?zkowych testów na COVID19, je?eli b?d?
one wymagane przez linie lotnicze lub w?adze Libanu.
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