CIRCUITE EXOTICE

Liban ‘Muzeul Orientului’
Beirut - Sidon - Tyre - Harissa - Byblos - Bcharreh - Cedars - Qozaya - Faqra - Beit Mery - Deir el Kamar - Beiteddine Baalbeck - Ksara – Anjar

Libanul, această țară aproape miniaturală, este precum o carte deschisă. Aici se întâlnesc creștinismul și Islamul,
tradiția și modernitatea, pacea și războiul. Pentru majoritatea vizitatorilor, Libanul înseamnă plaje fantastice la
malul Mediteranei, gastronomie excelentă, peisaje mirifice și un popor deosebit de primitor. Dincolo de traseele
turistice descoperi nenumărate lecții despre oameni și de ce e important ca aceștia să-și accepte diferențele.

790

De la
€
+ 120 euro (taxe de aeroport)

Program
 Ziua 1. București - Beirut

8 zile - Avion

Călătoria noastră începe cu un zbor către Beirut, capitala statului Liban, cel
mai mare, dar și cel mai vibrant oraș al țării. Drumul nu este lung, insa zborul
este de noapte si astfel dupa sosire si transfer, ne cazam pentru odihna.

DATE DE PLECARE 2021:
20.09

 Ziua 2. Beirut - Sidon - Tyre

PREŢUL INCLUDE:
• Bilet de avion Bucuresti – Beirut – Bucuresti,

zbor direct Tarom (orarul de zbor si ziua de
operare (+/-1 zi) se pot modifica de catre
compania aeriana);
• Taxe aeroport;
• 7 nopți cazare la hoteluri de 4* cu mic dejun:
• Transferuri cu autocar local aeroport –
hoteluri – aeroporturi;
• Transport cu autocar local conform
itinerariului, tururile de oraș, vizitele și
excursiile din program;
• Ghizi locali pe parcursul programului;
• Asigurare medicală Travel si storno;
• Conducator de grup roman;

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
• Bacşişuri: aprox. 40 USD/ pers. pentru

ghizi şi şoferi, mai puţin pentru bagajişti (se
vor achita conducătorului de grup cel târziu
la sosire); bacşişurile nu se referă şi la
excursiile opţionale;

SUPLIMENTE
• Supliment de single 250 €

ACTE NECESARE PENTRU
OBTINEREA VIZELOR:
Pasaport valabil minim 6 luni de la data
incheierii calatoriei cu 2 pagini libere
pentru aplicarea vizelor.
Nu este permisa intrarea in Liban pentru
cetatenii romani care detin in pasaport o
viza de intrare in Israel.
Nu se accepta pasaport temporar!
Viza de scurtă ședere pentru Liban este
acordată în punctul de frontieră (Visa on
Arrival) pentru o perioadă de maximum 60
de zile, pe pașaportul românesc
(simplu/diplomatic/de serviciu/).

După mic-dejun vom începe vizitarea zonei de sud a Libanului, începând cu
orașul Sidon, un important și activ centru comercial și administrativ. Vizităm
cea mai populară atracție a sa, Castelul Cruciaților, așezat chiar la marginea
portului, construit de creștini ca fortăreață în secolul XIII. Facem apoi o
plimbare pe aleile centrului istoric și vizităm bazarurile, locuri deosebite care
și-au păstrat farmecul oriental autentic. Despre istoria veche a orașului nu se
cunosc prea multe, iar asta atât din cauza lipsei cercetărilor arheologice, cât și
distrugerilor și furturilor la care a fost supus orașul în secolele XIX și XX.
Următoarea nostră oprire este Tir (Tyre), un alt oraș antic, care odinioară era o
insulă situată la mică apropiere de țărm. Vizităm aici Arcul de Triumf,
Hipodromul antic și alte câteva ruine cruciate, romane, grecești și bizantine.
Seara ne întoarcem la hotel, în Beirut.

 Ziua 3. Beirut - Harissa - Byblos
Astăzi vizităm în detaliu capitala Libanului, Beirut. Turul începe cu Stânca
Porumbeilor, cunoscută și drept Stânca Raouché, o stâncă imensă care se înalță
din mare, în apropierea malului din cartierul Raouché. De aici ne vom deplasa
pe șoseaua de coastă spre centrul orașului, acolo unde se desfășoară unul
dintre cele mai ample procese de reconstrucție, necesar după distrugerile din
războiul civil încheiat în 1990. Vizităm Muzeul Național, cel mai important
muzeu din Liban, a cărui colecție deține 100.000 de artefacte care datează din
perioade antice, până în perioada medievală. Mai apoi vom merge în Harissa,
unde vom călători cu telecabina până pe cel mai înalt deal al orașului, pentru a
admira de aproape celebra statuie a Fecioarei Maria. De aici avem o priveliște
superbă care ne permite să vedem orașele Jounieh și Beirut. Pe după-amiază
plecăm spre Byblos, unul dintre cele mai vechi orașe din lume care au fost
locuite neîntrerupt timp de 5000 de ani. Aici vom vizita Castelul Cruciaților,
construit în sec. XII, Biserica Sf. Ion, ruinele orașului antic, teatrul roman și
vechiul port. La lăsarea serii ne vom întoarce la hotel, în Beirut.

 Ziua 4. Bcharreh – Cedars – Qozhaya
După mic-dejun vom vizita Muzeul Gibran din Bcharreh, un superb orășel din
Nordul Libanului, situat într-o depresiune muntoasă, la altitudinea de 1450m.
Muzeul îi este dedicat faimosului scriitor și filosof și artist libanez Kahlil Gibran,
iar aici găsim sute de lucrări ale sale, obiecte personale, dar și mormântul său.
Vizităm apoi o pădure de cedri, unde cresc peste 300 de exemplare. Acest
arbore este principalul simbol al țării, încă din cele mai vechi timpuri.
Canaaniții, Egiptenii și Fenicienii foloseau lemnul de cedru la construirea
templelor și a navelor maritime. De aici mergem spre Valea Qadisha, un defileu
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stâncos unde se află o mulțime de peșteri, capele, mănăstiri și refugii săpate în
piatră, locuite încă din mileniul III î.e.n. Vizităm aici Mănăstirea Sfântul Anton

NOTE:
• Agenţia îşi rezervă dreptul de a modifica
valoarea taxelor de aeroport şi a taxei de
viză, în cazul în care valoarea acestora este
schimbată de compania aeriană, respectiv
de Ambasadele tarilor tranzitate; valoarea
exactă a taxelor de aeroport va fi
comunicată
cu
aproximativ
două
săptămâni înaintea plecării, odată cu
emiterea biletelor de avion.

Atmosferă locală
Libanul este un șir lung de experiențe, pe
cât de diferite, pe atât de incitante și
memorabile. Capitala sa, Beirut, este
recunoscută drept cel mai hedonist și mai
deschis oraș al Orientului Mijlociu. Mereu
agitat și pus pe fapte mari, cu siguranță îți
va părea obositor, însă deloc lipsit de
substanță și caracter. Pe măsură ce te
îndepărtezi de haosul urban, descoperi
așezări vechi, fermecătoare și peisaje
parcă desenate chiar de mâna lui
Dumnezeu. Printre toate astea, pe drumul
tău vei întâlni oameni calmi și prietenoși,
de-o înțelepciune fără margini, acumulată
atât pe fondul progresului constant, cât și
pe cel al încercărilor dificile.

Experiență culinară
Dacă ar fi să aleagă un singur aspect preferat
al acestei țări, majoritatea vizitatorilor ar
răspunde „mâncarea”. Pe cât de simplă, pe
atât de gustoasă, mâncarea are mari șanse
de a deveni cel mai mare inamic al vacanței
tale, în sensul că s-ar putea să vezi numai
restaurante. Libanul, la fel ca multe alte
destinații din lumea musulmană, e unul
dintre locurile unde persoanele vegetariene
nu se vor simți discriminate, ba s-ar putea
chiar să constate opusul, fiindcă abundența
mâncărurilor exclusiv vegetale este imensă.
Noi le iubim pe toate, așa că le vom băga în
aceeași oală atunci când facem lista de
recomandări. Este absolut obligatoriu să
guști baba ganoush, frigărui de berbec,
hummus, shish taouk, falafel, tabbouleh,
fattoush, kofte și shawarma, toate îmbăiate
în ulei de măsline condimentat și zeamă de
lămâie. Ospățul nu este complet fără baklava
și kunefe, dar nici fără un pahar de Arak sau
de vin libanez.

din Qozhaya, locul unde a fost instalată prima presă tipografică din Orientul
Mijlociu, în 1584. După această vizită ne vom întoarce la hotel, în Beirut.

 Ziua 5. Grotele Jeita - Faqra - Beit Mery
Astăzi vom admira o minunată lucrare a naturii, Grotele Jeita, două peșteri
calcaroase interconectate, cu o lungime totală de 9km. Accesul în grote se face
cu ajutorul unei instalații pe cablu, respectiv cu un mic tren de mină și cu câteva
bărcuțe. De-a lungul turului acestor grote, vizitatorii pot admira formațiunile
calcaroase și lacurile subterane, care în lumina reflectoarelor creează un
minunat tablou colorat. Părăsim grotele și urcăm pe muntele Sannine, până
ajungem la Faqra, un sit arheologic situat la altitudinea de 1500m, unde vom
descoperi mai multe ruine Romane și Bizantine. Admirăm Templul lui Zeus
Beelgalasos, sanctuarul dedicat lui Agrippa II, două altare și un turn. Ne
continuăm drumul prin munți, până la Beit Mery. Aici se află Deir El Qalaa, una
dintre cele mai frumoase mănăstiri din Liban, construită în sec. XVIII pe
rămășițele unui templu roman. Admirăm mănăstirea, frumoasele sale grădini,
terasa, ruinele romane, apoi plecăm înapoi spre Beirut. Pe drumul de întoarcere
vom putea admira întreaga vale și apeductul roman din Zbeide. Petrecem
noaptea în Beirut.

 Ziua 6. Deir el Qamar - Beiteddine
Astăzi vizităm una dintre cele mai frumoase așezări din Liban, Deir el Qamar,
un vechi orășel fermecător, așezat într-o zonă deluroasă. Aici a fost reședința
emirilor Libanului în secolele XVII și XVIII, iar astăzi încă se păstrează o mulțime
de bijuterii arhitectonice din acea epocă. În traducere, Deir El Qamar înseamnă
„Mănăstirea Lunii”. Ne vom plimba pe străzile întortocheate ale orașului și ne
vom bucura de frumusețea sa deosebită și de atmosfera calmă și degajată. Vom
merge apoi spre Beiteddine, unde vom vizita Palatul Emirului Bashir II, o
capodoperă a stilului arhitectural libanez, extrem de bine conservat și valorificat
în ziua de azi ca sediu al Muzeului Beiteddine și loc de desfășurare al Festivalului
Beiteddine. Printre multe alte exponate deosebite, aici vom admira o colecție
excepțională de mozaicuri bizantine. La lăsarea serii ne vom întoarce în Beirut.

 Ziua 7. Baalbeck - Ksara - Anjar
Astăzi vom vizita câteva dintre cele mai importante situri istorice ale lumii,
situate în Valea Râului Begaa. Primul dintre ele este cel din Baalbek, un oraș
care în vremea romanilor se numea Heliopolis. Aici vom descoperi Templul lui
Jupiter, Templul lui Bachus, Templul lui Venus, dar și mormântul lui Kholat,
fiica lui Husayn, nepotul profetului Mohamed. Următoarea noastră vizită va fi la
Crama Ksara, înființată în 1857, locul unde se produce unul dintre cele mai
bune vinuri libaneze. Aici puteți gusta din minunatul vin local și vă puteți
procura câteva sticle pentru cei dragi de acasă. Mai departe, în Aanjar, un oraș
locuit astăzi de armeni, vom vizita situl istoric Omayyad, mai exact ruinele
palatului califului Al-Walid ibn Abdel Malek. Se spune că în perioada antică și
cea medievală, orașul era un important nod comercial, în special datorită
poziționării sale la răscruce de drumuri și în apropierea râului Litani. Aceasta
este ultima noastră vizită, după care ne vom întoarce în Beirut.

 Ziua 8. Beirut
In aceasta ultima zi petrecuta in Beirut, o vom petrece dupa bunul plac
pentru a ne bucura de frumoasa metropola. Dupa miezul noptii, vom fi
transferati la aeroport pentru a călători înapoi spre București cu mintea plină
de amintiri și imagini deosebite, fericiți că am cunoscut un popor deosebit de
înțelept și am văzut una dintre cele mai frumoase țări din Orient.
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TREBUIE SĂ VEZI:
Momente de răgaz
•

Statuia Fecioarei Maria din Harissa
La 25km Nord de Beirut, în orașul Harissa,
poți admira una dintre cele mai
impresionante statui din lume. Este vorba
de Fecioara din Liban, o statuie de mari
dimensiuni a Fecioarei Maria, care
tronează deasupra unei capele, pe cel mai
înalt deal al orașului. Cei care vin să
viziteze această minunată statuie sunt
cuprinși de un sentiment de-a dreptul
înălțător, atât datorită lucrării superbe, cât
și a priveliștii încântătoare.
• Palatul Emirului din Beiteddine

Stilul arhitectural tradițional oriental, în
special cel libanez, are un farmec aparte,
care poate captiva orice vizitator.
Proporțiile sale prietenoase, piatra în
nuanțe deschise și liniile elegante îți dau
un sentiment foarte plăcut de confort și
te fac să te imaginezi într-o poveste din
„O mie și una de nopți”. Exact așa te vei
simți când vei vizita palatul din
Beiteddine, o adevărată capodoperă care
îți dă impresia că ai încălțat chiar papucii
emirului.
• Ruinele antice din Baalbek
Situl arheologic din Baalbek este unul dintre
cele mai valoroase și mai impresionante din
întreaga lume. Templul lui Bachus, piesa de
rezistență a sitului, e atât de bine conservat
încât te face să crezi că pășești pe un
platourile unui film despre Libanul antic. Pe
lângă evidenta impresie copleșitoare pe o ai
observând măreția acestor monumente și
măiestria cu care au fost lucrate, o vizită la
Baalbek îți va oferi ceva mult mai valoros, o
lecție despre multiculturalism și respect
reciproc între popoare, o relație de prietenie
care dăinuie de mai bine de două mii de ani.

Noapte albă în Beirut
Ultima noapte petrecută în Beirut ar trebui să fie una memorabilă. Până la urmă,
vei avea destul timp să te odihnești pe drumul înapoi spre casă, așa că uită de
somn și ieși în oraș. Începe cu o vizită în souq, vei constata cu surprindere că
bazarurile sunt chiar mai vibrante și mai pline de farmec pe timpul nopții.
Răsfață-te cu un pahar de vin și deschide bine ochii și urechile, căci s-ar putea să
dai peste vreun concert sau alt tip de eveniment. Următoarea oprire este la club,
unde poți dansa până în zori, însă dacă nu ai chef de muzică și agitație, poți alege
un pub sau o cafenea liniștită. Le găsești în zona Hamra sau pe malul mării. Dacă
alegi să-ți savurezi băutura în liniște, noi recomandăm să încerci și o narghilea
aromată.
Vânătoare de comori în bazar
O vorbă veche și înțeleaptă spune că „mărunțișul unuia poate fi comoara altuia”.
Proverbul are multe nuanțe și înțelesuri, dar când vei păși în bazarul Souq El
Ahad din Beirut vei înțelege perfect despre ce este vorba. Aici găsești sute și
chiar mii de accesorii, podoabe, bijuterii, obiecte ciudate și antichități care în
ochii localnicilor nu valorează mare lucru, însă pe tine cu siguranță te vor
captiva. Nu te sfii să cercetezi în detaliu conținutul tarabelor, până la urmă deasta ești în bazar, și nici să negociezi cu comercianții. Când simți că energia te
lasă, urmărește aburii aromați până la cea mai apropiată cafenea și nu pleca fără
să guști și ceva dulce, apoi întoarce-te la vânătoare și nu te opri până n-ai vizitat
fiecare magazin și tarabă în parte.
Schimbarea la față a Beirutului
Beirut este o adevărată capitală a diversității, nu doar în sensul etnic, ci și al
diferitelor stiluri și perioade istorice care își lasă amprenta aici. Nu vei găsi două
cartiere la fel și, trecând de la unul la altul vei avea impresia că ai intrat în alt
oraș. Unul dintre cele mai interesante și mai noi cartiere este Achrafieh, care
până nu demult era doar o bucată întinsă de teren arabil. În ultimii ani, însă, aici
s-au înălțat o mulțime de vile și clădiri elegante, luxoase, dar care păstrează
farmecul specific oriental. Printre ele, vei găsi totuși și câteva edificii mai vechi,
cel puțin la fel de interesante, care aparțineau familiilor bogate care stăpâneau
zona. Aceste clădiri vechi încep, încet-încet, să dispară, așa că asta ar putea fi
ultima ta șansă de a le admira.

Termen de inscriere: Minim 4 săptămăni
înainte de data plecării.

Grup minim 20 pers.
Pentru grupuri mai mici de 20 de persoane
(între 15-19 persoane) se percepe un
supliment de 75 €/ pers.
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BINE DE ŞTIUT
• Autorităţile vamale îşi rezervă dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul statului a oricărei persoane care nu prezintă suficientă încredere chiar

•

•
•
•
•
•
•

dacă aceasta a obţinut acordul pentru obţinerea vizei turistice. Agenţia de turism nu poate fi făcută răspunzătoare pentru astfel de situaţii ce nu
pot fi depistate anterior plecării. Turistul îşi asumă riscurile de a-i fi refuzată intrarea şi de aceea este obligat să informeze agenţia asupra oricărui
incident petrecut vreodată în afara graniţelor României, precum şi asupra oricărei tangenţe pe care o are cu statele în care are loc desfăşurarea
programului.
Minorii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi să iasă din ţară: să călătorească cu cel puţin un adult însoţitor; să aibă
asupra lor acordul ambilor părinţi (sau al părintelui care nu-i însoţeşte) legalizat la notariat; adultul care-i însoţeşte, în cazul în care acesta nu
este unul dintre părinţi, trebuie să aibă cazier judiciar pe care să-l prezinte la frontieră).
Programul acţiunii poate fi modificat de către conducătorul de grup, ca ordine de desfăşurare sau se pot înlocui unele obiective sau hoteluri în
funcţie de anumite situaţii speciale.
Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficială pentru tarile tranzitate.
Obiectivele menționate în tururile panoramice cu autocarul se vizitează doar pe exterior.
Distribuţia camerelor la hotel se face de către recepţia acestuia; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de către turist
direct la recepţie, asistat de însoţitorul de grup.
Pentru anumite facilităţi din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar/ frigider, seif etc); în momentul sosirii la
hotel solicitaţi recepţionerului să vă informeze cu exactitate asupra lor.
Autorităţile locale pot solicita o taxă de genul taxei de staţiune. Aceasta se va achita de către turişti la recepţia hotelurilor.

• Agenţia îşi rezervă dreptul de a schimba compania aeriană cu anunţarea prealabilă a turiştilor.
• Preţurile sunt valabile pentru un număr limitat de locuri la zbor, după epuizarea cărora, turiştii vor putea să îşi dea acceptul pentru achitarea

diferenţei de tarif faţă de preţul din ziua achitării pachetului turistic.
• Partaj. Aveți posibilitatea de a rezerva cameră în partaj. Turiștii care se înscriu pentru partaj vor plăti suplimentul de camera single, atunci când

organizatorul nu reușește să închidă partajul.

A

B

PREȚ DE PERSOANĂ ÎN
CAMERA DUBLĂ
BEST DEAL
Reducere 100 €

PREȚ DE PERSOANĂ Î
N CAMERA DUBLĂ
PROMO
Reducere 50 €

790 €

840 €

890 €

+ 120 € (taxe de aeroport)

+ 120 € (taxe de aeroport)

+ 120 € (taxe de aeroport)

✓
✓

✓
✓

Avans 50% la înscriere;
Diferenţa de plată pâna la
60 de zile înainte de data
plecării;
Nu se cumulează cu alte
reduceri;
ATENTIE! LOCURI
LIMITATE!

✓
✓

✓
✓

Avans 30% la înscriere;
Diferenţa de plată până la
60 de zile înainte de data
plecării;
Nu se cumulează cu alte
reduceri;
ATENTIE! LOCURI
LIMITATE!

C
PREȚ DE PERSOANĂ ÎN
CAMERA DUBLĂ
STANDARD

✓
✓

✓

Avans 25% la înscriere;
Diferenţa de plată până la
35 de zile înainte de data
plecării;
Nu se cumulează cu alte
reduceri;

SUPLIMENTE
• Supliment de single 250 €

Vă mulțumim că ați petrecut o vacanță superbă alături de Christian Tour!
Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii.
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