
 

 

I N F O R M A Ț I I  P R E C O N T R A C T U A L E  
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De la 1308€ 
1175€ 
Reducere Early Booking 
(valabil pana la 28.02.2023) 

8 zile 
 

D A T E  D E  P L E C A R E  2 0 2 3   

2 0 . 0 9  

 

S E R V I C I I  I N C L U S E  

 Transport avion București – Beirut – 

București, 

 Taxe de aeroport, 

 7 nopţi cazare la hotel de 4* , 

confrom clasificării din Liban 

 Demipensiune ( 2 mese pe zi – 

conform programului), 

 Transport cu autocar modern, cu 

climatizare, conform programului  

 Taxele de intrare la obiectivele 

turistice mentionate in program 

 Ghid local vorbitor de limba română  

 

 

T A R I F U L  N U  I N C L U D E  

 Alte taxe şi cheltuieli personale  

 Alte mese decât cele menţionate  

 Băuturile la mese 

 Alte obiective turistice decât cele 

menţionate în program  

 Bacşişuri pentru şoferi şi ghizi locali  

 Asigurarea medicală de călătorie și 

asigurarea storno (nu sunt obligatorii, 

însă vă recomandăm să le încheiaț i) 

 Taxe de oraş plătibile la hotel  

 

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. 

Program 

 Ziua 1, București – Beirut 

Călătoria noastră începe in miez de noapte cu un zbor către Beirut, capitala 

statului Liban, cel mai mare, dar și cel mai vibrant oraș al țării. Drumul nu este 

lung, așa dacă timpul și energia vă permit, după formalitățile de cazare vă 

sugerăm să faceți câțiva pași de recunoaștere prin acest oraș minunat. Nu vă 

faceți griji, Beirut este un loc foarte primitor și sigur. 

Cazare: Golden Tulip Midtowon Beirut  

Mese incluse: mic dejun si cina 

 

 Ziua 2, Beirut – tur de oraș 

După micul dejun vizităm în detaliu capitala Libanului, Beirut Pornim spre 

centrul orașului pentru a vedea uriașul proiect de reconstrucție care are loc 

pentru a crea un nou cartier comercial și rezidențial al secolului 21. Proiectul de 

reconstrucție include clădiri noi, dar construite în stil tradițional, pe lângă sute 

de structuri vechi ce au fost restaurate și renovate la formele lor originale, 

inclusiv souk-urile și bisericile istorice din Beirut (Maroniți, Latini, Ortodox, 

Capucini).  

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. Turul include o vizită la 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. 

Liban – Muzeul Orientului 
 
Beirut – Jeita – Sidon – Tyre – Qana – Hardini – Byblos – Qadisha – Bechare – Bekaakfra – Baalbeck – Ksara – Anjar  
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Continuăm spre drumul Corniche și ne pprim pentru o scurtă plimbare. Mai 

departe, drumul urcă abrupt până la marginea unei stânci, care este promontul 

Beirutului, cu o serie de restaurante și cafenele aflate pe stânci, o vedere 

panoramică a golfului și faimoasa Stâncă a Porumbeilor cunoscută și drept 

Stânca Raouché, o stâncă imensă care se înalță din mare, în apropierea malului 

din cartierul Raouché. 

Cazare: Golden Tulip Midtowon Beirut  

Mese incluse: mic dejun si cina 

 

 Ziua 3, Jeita – Harissa – Catedrala Sf. Paul 

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.  

Ne oprim în Jounieh pentru a vizita St. Georges Church (Al Batye). Aici, la The 

Batye, este locul unde se spune că Sf. George și-a curățat sulița, la 30 de minute 

de Beirut, unde a trăit și a fost ucis dragonul. De aceea, golful Saint Georges din 

Beirut poartă numele acestui incident și se știe că Sfântul Gheorghe este patronul 

Beirutului, capitala Libanului. 

Există o peșteră mare stâncoasă care are vedere la frumosul golf Jounieh și sub 

ea curg ape adânci despre care se crede că au „puteri miraculoase pentru copiii 

bolnavi”. 

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. La lăsarea serii ne vom întoarce la hotel, în Beirut. 

Cazare: Golden Tulip Midtowon Beirut  

Mese incluse: mic dejun si cina 

 

 Ziua 4, Sidon – Tur Maghdouche – Tyre - Qana 

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, și vechile souk-uri 

acoperite. In vechiul souk al orașului vor fi vizitate Khan El Saboun și Catedrala 

Sf. Nicolae. 

Continuam ziua  Pentru a vizita The Lady of Maghdouche (Our Lady of 

Awaiting  - Doamna Noastră a Așteptării), locul în care tradiția sfântă spune că 

Maria și-a așteptat fiul Isus în timp ce el predica în Sidon și Tir, de unde numele, 

„Maiaba noastră din Mantara” sau „așteaptă”. După predicarea sa, Isus avea să se 

alăture mamei sale la grotă. Pe terenul altarului, grota antică oferă o oază de 

liniște pentru rugăciune. La intrarea sa, o statuie a Mariei, aşezată, întâmpină 

vizitatorii iar pe o placă din spatele ei proclamă în franceză, arabă și engleză: 

„Îmi aștept copiii”. 

Următoarea nostră oprire este Tir (Tyre), un alt oraș antic declarant Patrimoniu 

Mondial pentru importanța sa istorică, 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.  
Ne indreptam acum spre Qana o zonă cunoscută istoric sub numele de Galileea 
Superioară. În Evanghelia după Ioan, se spune că Iisus a făcut prima sa minune 
de a transforma apa în vin la Cana din Galileea. Unii creștini, în special creștinii 
libanezi, cred că - Qana a fost locul real al acestui eveniment. 
Seara ne întoarcem la hotel, în Beirut. 

Cazare: Golden Tulip Midtowon Beirut  

Mese incluse: mic dejun si cina 

 

 

 

 

R E D U C E R I &  S U P L I M E N T E  

 Supliment single  210 € - Se acceptă 

partaj în cameră dublă la înscriere, iar 

dacă nu se închide  se va plăti 

suplimentul de single.  
 

 Grup minim 20 de persoane. 

Pentru  grupuri mai mici de 20 de 

persoane (intre 15-19 persoane) se 

percepe un supliment de 130 € 

/persoana. 
 

V I Z A  

 paşaport valabil minim 6 luni de la 

data încheierii călătoriei cu 2 pagini 

libere pentru aplicarea vizelor 

 nu se acceptă paşaport temporar  

 

 Nu este permisă intrarea în Liban 

pentru cetățenii români care dețin în 

pașaport o viză de intrare în Israel 
 

 
 
 
 

B I N E  D E  Ș T I U T  

 Autoritătile vamale isi rezervă dreptul 

de a refuza intrarea pe teritoriul 

statului a oricarei persoane care nu 

prezintă suficientă incredere chiar 

dacă aceasta a obtinut acordul pentru 

obtinerea vizei turistice. Agentia de 

turism nu poate fi facută 

răspunzatoare pentru astfel de 

situatii ce nu pot fi depistate anterior 

plecării. Turistul isi asumă riscurile de 

a-i fi refuzată intrarea si de aceea 

este obligat să informeze agentia 

asupra oricarui incident petrecut 

vreodată in afara granitelor României, 

precum si asupra oricarei tangente pe 

care o are cu statele in care are loc 

desfasurarea pelerinajului.  

 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. 

 Pentru călătorie este necesar 

paşaportul, valabil 6 luni de la data 

întoarcerii în ţară. 

 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. 

 Obiectivele din tururile panoramice 

cu autocarul se vizitează doar pe 

exterior.  

 Categoria hotelurilor şi a mijloacelor 

de transport este cea oficială pentru 

ţările tranzitate. 
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 Ziua 5, Hardini - Sfintii Libanului - Byblos 

După micul dejun, pornim spre nord pentru a vizita Hardini, Saint Rafqa - Saint 

Charbel cunoscut sub numele de Sfinții Libanului. 
Ziua se va încheia în Byblos: Descoperiți un oraș vechi de 7.000 de ani; și cel mai 
vechi din lume locuit continuu. Situat la 37 km nord de Beirut, Byblos este un 
oraș mic destul de fermecător cu o istorie grozavă. Vizitați renumitele biserici 
„Sf. Jean-Marc" construit de către Cruciați și explorați la pas partea veche a 
orașului, bisericile și souk-urile. 

Cazare: Golden Tulip Midtowon Beirut  

Mese incluse: mic dejun si cina 

 

 Ziua 6, Qadisha -  Bsharri - Bqaa Kafra 

Astăzi mergem spre Bekaakafra, cel mai înalt sat din Liban, între 1500 și 1800 m 

altitudine. Este satul natal Sfantului Charbel Makhlouf, bine cunoscut pentru 

nenumăratele sale miracole și vindecări. 

Cedrul libanez este emblema națională a Libanului (Cedrii lui Dumnezeu) 

Menționați în Sfânta Scriptură de 75 de ori și apreciați de-a lungul istoriei - 

Arborii milenari din Patrimoniul UNESCO - Cedrii din Liban supraviețuiesc cu 

greu masivelor exploatări derulate de-a lungul secolelor. Acești copaci falnici și 

fascinanți au fost și sunt venerați nu numai pentru aspectul lor impunător, ci și 

pentru utilitatea practică pe care diverse popoare i-o dădeau. Egiptenii antici 

foloseau rășina în procesul de mumificare, iar fenicienii întrebuințau lemnul 

pentru construcția corăbiilor. De lemnul său s-au folosit și romanii, grecii, evreii, 

babilonienii, asirienii și alte popoare din vechime. 

Ultimii supraviețuitori ai acestui tip de arbore se găsesc pe versanții muntelui 

Makmel, care domină Valea Qadisha. Vizitam locuri unde unii copaci au peste 

1000 de ani și Biserica construită în interiorul pădurii. Vedere panoramică 

asupra Văii care este plină de peșteri și adăposturi în stânci locuite încă din 

mileniul III î.Hr. până în perioada romană; împrăștiate cu capele rupestre, 

moșteniri și mănăstiri tăiate din stâncă. Ne vom opri bineinteles si la Mănăstirea 

Sf. Antoine Kozhaya. 

Cazare: Golden Tulip Midtowon Beirut  

Mese incluse: mic dejun si cina 

 

 Ziua 7, Baalbeck – Anjar – Ksara – Our Lady of Zahle 

In această zi 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.  

Our Lady of Zahle - Maica Domnului din Zahle și Bekaa este un altar marian 

situat în orașul Zahle din Valea Beqaa. În 1958, episcopul Euthym, un om cu 

mare devotament față de Maica Domnului, a decis să construiască un altar în 

cinstea Fecioarei Maria pe vârful unui deal cu vedere la Zahle și Valea Bekaa. 

Cazare: Golden Tulip Midtowon Beirut  

Mese incluse: mic dejun si cina 

 

 

 Pentru sumele colectate de catre 

ghid, in numele turistului, pentru 

achitarea diferitelor  biletele de 

intrare la obiective / bilete de 

vaporas / feribot, clientul  va primi 

tichetele locale.  

 Hotelurile folosite in programele de 

circuite culturale Christian Tour sunt 

hoteluri standard. In fiecare program 

sunt nominalizate unitatile de cazare 

utilizate in sezonul precedent. Lista 

cu hotelurile confirmate pentru o 

anumita data de plecare din sezonul 

curent, va fi nominalizata cu 14 zile 

inainte de plecare. Orice modificare 

aparuta ulterior va fi notificata in 

timp util.  

 Distribuţia camerelor la hotel se face 

de către recepţia acestuia; 

problemele legate de amplasarea sau 

aspectul camerei se rezolvă 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 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. Preturile afisate in afisate 

in program sunt informative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentul program este parte 

integrantă a contractului de 

prestări servicii. 
 


