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Program pielgrzymki do Libanu 

24 września - 02 października 2019

 

Przelot 

LO 145 24SEP WAWBEY LO 146 02OCT BEYWAW 

Dzień 1 

WARSZAWA - ISTAMBUŁ - BEJRUT 

Wylot do Bejrutu. Transfer z lotniska do hotelu w Harissa, kolacja nocleg. 

Dzień 2 

HARISSA - ANNAYA - BKERKE 

Po śniadaniu udamy się do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Libanu w Harrisie, położonej 650m. n. p. m., ważnego miejsca zarówno dla 

Chrześcijan jak i Muzłumanów. Następnie kościół św. Pawła z przepięknymi mozaikami. Z Harissy droga wiodącą przez góry, przejedziemy 

do Annaya, gdzie znajduje się klasztor oraz pustelnia, w których św. Charbel spędził swoje życie . Następnie przejazd do Bkerke, wizyta w 

Rezydencji Patriarchy Kościoła Maronickiego (do potwierdzenia). Powrót do hotelu, kolacja i nocleg. 

Dzień 3 

DEIR EL QAMAR - BEIT EDDINE - ZAHLE 

Po śniadaniu przejazd do Deir el Qamar, gdzie nawiedzimy kościół Saydet El Talle - zbudowany w V w. n. e. na ruinach fenickiej świątyni 

poświęconej bogini Astarte. Następnie przejazd do Beiteddine, gdzie zwiedzimy pałac będący letnia rezydencją prezydenta Libanu. Przejazd 

do Zahle, pierwszego miasta arabskiego wpisanego na Światowa Listę Dziedzictwa UNESCO, wizyta w winiarni Ksara wraz z degustacja 

lokalnego wina. Po przerwie udamy się do Sanktuarium Matki Bożej Zahlee i Bekaa. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg. 

Dzień 4 

BAALBACK - BECHOUAT 

Po śniadaniu w hotelu udamy się na cały dzień do miasta Baalback - fenickiego miejsca kultu boga słońca Baala, a za czasów kolonii 

rzymskiej główny ośrodek kultu triady bogów: Jowisza, Wenus i Bachusa. Zobaczymy tu m. in. świątynię Jowisza, Wenus i Bachusa, 

monolit Kamień Południa oraz średniowieczna bazylikę chrześcijańską. Następnie przejazd do Beuchouat, gdzie nawiedzimy Sanktuarium 

w którym znajduje się replika posągu Matki Boskiej z Pontmain. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg. 

Dzień 5 

KOZHAYYA - BOŻE CEDRY - DOLINA QADISHA 

Po śniadaniu udamy się w kierunku Doliny Qadisha. Zwiedzanie zaczniemy od Klasztoru św. św. Antoniego Kezhaya. Następnie udamy 

się do Rezerwatu Bożych Cedrów, położonego na zboczach góry Makmal na wysokości od 1600 do 2000 m. n. p. m., gdzie najstarsze drzewa 

liczą ok. 1500 lat. Rezerwat razem ze Świętą Doliną są wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na zakończenie dnia Diman - 

letnia rezydencja Patriachy Maronickiego z przepięknym widokiem na dolinę. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg. 

Dzień 6 

BYBLOS - KFIFAN - JRABTA 

Po śniadaniu udamy się z wizyta do Byblos (Jbeil), najstarszego nieprzerwanie zamieszkałego fenickiego miasta, w którym zobaczymy 

zamek krzyżowców, fenickie świątynie, teatr rzymski oraz starożytną królewską nekropolię, której powstanie datuje się na druga połowę 

epoki brązu. Następnie udamy się na spacer po porcie. Mszę świętą będziemy celebrować w wybudowanym przez krzyżowców Kościele  

św. Marka. Po południu klasztoru Św. Hardiniego w Kfifane oraz Sanktuarium Św. Rafki w Jrabtcie. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.  
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Dzień 7 

SYDON - MAGHDOUCHI - TYR 

Po śniadaniu udamy się do udamy się do Sydonu, gdzie m. in. zwiedzimy Zamek Morza z XIII w. Następnie Sanktuarium Matki Bożej 

Oczekującej w Maghdouchi. Po południu przejazd do Tyru - nekropolii z czasów rzymskich i bizantyjskich, gdzie zwiedzimy Hipodrom z 

II w. n. e. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg. 

Dzień 8 

JEITA - BEJRUT 

Po śniadaniu udamy się do Jeita Grotto, zespołu jaskiń z wielopiętrowymi korytarzami o długości ponad 9 kilometrów. Wewnątrz 

poprowadzono trasę turystyczną, która pozwala podziwiać bogatą szatę naciekową oraz liczne formacje skalne. Dużą atrakcją jest 

podziemne jezioro o pięknej, lazurowej wodzie oraz najwyższy stalaktyt świata liczący ponad 8 metrów. 

Po południu wyruszymy na zwiedzanie Bejrutu. Rozpoczniemy od spaceru promenadą nadmorską, gdzie obejrzymy Gołębie Skały 

(Raouche Rock) - popularna atrakcja turystyczna Bejrutu, następnie udamy się do centrum miasta, gdzie zwiedzimy Plac Męczenników - 

miejsce pamięci ofiar zabitych podczas panowania Tureckiego. Następnie udamy się na ulicę Allenby przy której znajdują się budynki ze 

zdobieniami w fasadach, wykutymi w żółtym kamieniu w stylu tureckim, francuskim i włoskim. Na zakończenie Muzeum Narodowe. 

Powrót do hotelu, kolacja i nocleg. 

Dzień 9 

BEJRUT - ISTAMBUŁ - WARSZAWA 

Po śniadaniu wymeldowanie z hotelu i transfer na lotnisko. Przelot do Warszawy. Zakończenie pielgrzymki. 

* Biuro zastrzega sobie prawo zmian kolejności zwiedzania. 

 

W cenę wliczone są: 

- przelot liniowym samolotem LOT na trasie Warszaw - Bejrut - Warszawa 

- podatki lotniskowe 

- noclegi w pokojach 2 osobowych z łazienkami według podanej opcji hotelowej lub w hotelach o 

podobnym standardzie 

- 2 posiłki dziennie w hotelach (śniadanie typu bufet szwedzki i ciepła kolacja), rozpoczynając od kolacji dnia 1 

i kończąc na śniadaniu dnia 9 

- wstępy do zwiedzanych miejsc wymienionych w programie (Jeita Grotto, Muzeum Narodowe w Bejrucie, Pałac 

Beiteddine, Rezerwat Bożych Cedrów, Baalbeck, cytadela w Tyrze, degustacja wina w Zahle) 

- klimatyzowany autokar 

- przewodnik lokalny z językiem angielskim - w Baalbeck i Byblos 

- pilot z jęz. angielskim 

- pilot/ tłumacz z językiem polskim lecący z Polski 

- ubezpieczenie grupowe SIGNAL IDUNA 

- usługa bagażowa 

W cenę nie wliczone są: 

— napoje do posiłków 

— lunche 

UWAGA! W Libanie obowiązuje wiza którą nabywa się na lotnisku, dla turystów z paszportem europejskim jest zwolniona z opłaty. W paszporcie 

nie można posiadać pieczątek z Izraela oraz z przejść naziemnych między Izraelem/ Jordanią i Egiptem 

Zapewniamy codzienną Mszę św. 

 

Harissa Hotel 4* 

Min. 36 osób 960 $ + 1600 zł 

Dopłata do pok. 1 osobowego 250 $ 

Dopłata do 3 posiłku 180 $ 
 


