tel. (22) 758-84-29
tel. kom. 728 872 928

BIURO PODRÓŻY TOP TRAVEL

LIBAN

8 dni


e-mail: toptravel@wp.pl
www.biurotoptravel.pl

Bejrut - Muzeum Narodowe, Katedra Maronicka i kościół
Kapucynów z relikwiami świętych libańskich. Stare Miasto (Down
Town). Klify Raouche (słynne Gołębie Skały). Najstarszą część
Uniwersytetu Francuskiego, w tym kościół św. Józefa i Biblioteka
Orientalna – miejsca upamiętniające działalność polskiego jezuity
O. Maksymiliana Ryłło oraz polskich uchodźców z czasów II wojny
światowej. Polski Cmentarz Wojenny w Bejrucie.



Beqaa Kafra - wioska, w której urodził się św. Charbel.



Las Bożych Cedrów, znajdujący się na wysokości 2000 m n.p.m.



Dolina Kadisha - Klasztor św. Antoniego w Qozhaya



Jrabta – sanktuarium zakonnicy św. Rafka



Harissa - grekokatolickie narodowe sanktuarium Maryjne NMP Pani Libanu, którym
opiekuje się Zakon Paulistów. Pomnik Św. Jana Pawła II upamiętniający Jego pielgrzymkę
do Libanu w maju 1997 r.



Himlaya - rodzinne miasto św. Rafki, w którym są pozostałości jej rodzinnego domu.



Bikfaja - sanktuarium NMP Pani Oswobodzicielki, którym opiekuje się Zakon Jezuitów.



Annaya - główne miejsce kultu św. Charbela



Ghazir - klasztor św. Antoniego, w którym zatrzymał
się na okres trzech miesięcy Juliusz Słowacki w
czasie swojej podróży na Wschód. Zabytkowy
kościół oraz znajdujące się w jednej z cel
klasztornych muzeum poświęcone poecie. Kościół
św. Józefa, który zapisał się w historii pobytu
uchodźców polskich w Libanie w latach 1942-50.



Byblos - miejsce kultu Błogosławionego Jakuba,
tak zwany Szpital Świętego Krzyża. Miejsce
powstania alfabetu fenickiego i wynalezienia pieniądza. Mury obronne, kościół św. Jana
Chrzciciela, zamek krzyżowców oraz teren wykopalisk, które ukazują ślady kolejnych
żyjących w tym miejscu cywilizacji. Stary bazar turecki, na którym można nabyć wiele
orientalnych pamiątek.



Nourieh - klasztor greko prawosławny, który wznosi się malowniczo na wysokim klifie.



Batroun – zabytkowe kościoły: katedra św. Szczepana i cerkiew Matki Bożej Pani Morza.

cena już od

1990 PLN/os. + 780 USD/os
W cenie zapewniamy:

Przelot na trasie Warszawa – Liban - Warszawa, hotele 3*, wyżywienie,
ubezpieczenie, opiekę pilota i przewodnika,

Msze Święte i Opiekę Duchową Kapłana

