
Таємниці стародавнього Лівану 
 
10 днів – від 1949 доларів 
21.05.2020 
 
Київ – Бейрут – Тір – Мліта – замок Бофор – Тебнін – Магдуше – Сайда – Байт-ед-Дін – Чтаура – Баальбек –
 Захла – Анжар – Біблос – Тріполі – монастир Святого Шарбеля – Афка – долина Кадіша – Еден – Харіса –
 Бейрут – Нахр Аль-Кальб – печери Джейта – храм Факра – Бейрут – Київ 
 

У вартість входить 
 

Авіапереліт; AlItalia через Рим 

Проживання в готелі 3-5*; на базі сніданків Трансфери; 
Супровід гіда та екскурсійне обслуговування; Вхідні квитки за програмою 
Медична страховка 

У вартість не входить  
Доплата за одномісне розміщення 400 доларів; 

Додаткове харчування; 
Особисті витрати; 
Чайові гідам і водіям; 

Інші витрати, не передбачені програмою. 
 

Готелі: 
День 1,2,3 - Rest House 5* 
День 4 - Palmyra Hotel 3* 
День 5,6 - Ahiram hotel 3* 
День 7 - Chbat hotel 3* 
День 8,9 - Bella Riva 4* 

 День 1 Київ – Бейрут – Тір 
 Прибуття до Бейруту. Зустріч з гідом. Трансфер до готелю. 
Трансфер у Тір. Ніч у готелі. 
  
День 2 Тір – Мліта – замок Бофор – Тебнін 
Сніданок. Екскурсія в музей у Мліті, який розташований на пагорбах Південного Лівану. 
Потім відвідаєте замок хрестоносців Бофор поблизу кордону з Палестиною. Далі  поїздка до міста Тебнін, де 
розташований знаменитий замок хрестоносців (побудований у 1105 р. н.е.). Ніч у готелі. 
 
День 3 Тір 
Сніданок. 
Екскурсія в древню частину міста Тір (Сур), яке є об'єктом світової спадщини під охороною ЮНЕСКО, де Ви 
відвідаєте історичні пам'ятки римського та візантійського періодів (іподром, римська лазня, Некрополь), а 
потім до ліванського селища Кана, місця, де Ісус завітав на весілля і перетворив воду на вино. Фортеця 
Шамаа неподалік від Тіра - кам'яний форт хрестоносців на плечах ліванських гір.  
Відпочинок на пляжі Ен-Накура (Naquora). Найчистіші піщані пляжі в Лівані знаходяться недалеко від Тіра 
(Сура). Тут можна чудово відпочити, позасмагати на сонці, викупатися в теплій воді. 
Повернення в готель в місто Тір. Ніч у готелі. 
 
День 4 Тір – Магдуше – Сідон – Байт-ед-Дін – Чтаура 
Сніданок. Виселення з готелю. 
Відвідування релігійної святині, присвяченої діві Марії, в селі Магдуше, де є природна печера, в якій, за 
повір’ям, Діва Марія пробула 3 ночі в очікуванні Ісуса, коли той відвідував язичницьке місто Сідон. 
Стародавнє фінікійське місто Сайда – Сідон, в 48 кілометрах на південь від Бейрута. У Біблії його 
називають «первістком ханаанській землі". За легендою, місто засноване сином Ноя — Сідоном.. Серед 
пам'яток тут також зберігся готель для середньовічних європейських купців Хан аль-Фарандж, морська 
фортеця хрестоносців і музей мила. 
Вважається що на острові, де був побудований замок хрестоносців, раніше розташовувався 
храм Мелькарта (фінікійська версія Геркулеса). Екскурсія у знаменитий історичний палац Байт-ед-Дін.  
Переїзд в місто Чтаура (Chtoura). Ніч у готелі. 
 
День 5 Чтаура – Баальбек – Захла – Анжар – Біблос 
Сніданок. Виселення з готелю. 
Екскурсія в долину Бекаа, найбільшу сільськогосподарську рівнину в Лівані, відоме місто Баальбек - 
Геліополіс, як Олександр Великий назвав його в 333 р. до н.е., і яке донині є об'єктом світової спадщини під 
охороною ЮНЕСКО.  Місто-храм Баальбек — це цілих три храми, що були присвячені Венері, Бахусу та 
Юпітеру. До нашого часу дожив храм Бахуса. 
Після цього Ви відвідаєте місто Захла, яке відоме своїм прізвиськом “наречена Бекаа”. Сюди туристи їдуть, 
щоб спробувати вино Ксара та відвідати найбільше місто регіону — Захла, щоб піднятись до 
бронзової статуї Діви Марії, висотою з триповерховий будинок. Дегустація вин в історичних 
виноробнях Ksara (1857 р.). 
Далі відправляєтеся до Анжар, знаменитого природного джерела та археологічних пам'яток світової 
спадщини, що датуються ісламським періодом Омейяд (8 ст. н.е.). 
Переїзд в місто Біблос (Бібл), яке вважається одним з найстаріших безперервно заселених міст світу (7000 
років). Його назва походить від "Бібліон", тобто книга Біблія. Поселення в готель. Ніч у готелі. 
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День 6 Біблос – Триполі – монастирь Святого Шарбеля 
Сніданок.Екскурсія до північної столиці Лівану – Триполі, прогулянка містом (старі мечеті, турецькі лазні, 
старовинні крамниці або базари). У стародавні часи тут був центр Фінікійської конфедерації, до якої входили 
Тір, Сідон і Арвад, саме тому Триполі з грецької перекладається як «три-місто».  Саме тут був 
створений перший алфавіт, прабатько сучасного алфавіту і писемності в цілому. 
Поїздка до монастиря Святого Шарбеля (Aannaya St.Charbel Church). 
Екскурсія по місту Біблос (Джейбель).  Ви подивитесь на історичні та археологічні пам'ятки - залишки 
фінікійських, римських періодів, періоду хрестоносців (храми, королівський Некрополь, вал, Фортеця 
хрестоносців тощо). Ніч у готелі.  
 
День 7 Біблос – Афка – долина Кадіша 
Сніданок. Виселення з готелю. Екскурсія в гірську місцевість - селище Афка (Afqa, Tanourine). 
Тут можна помилуватися дивовижної краси водоспадом. Звідси відкривається вид на святу долину, названу 
так через ранні поселення християн та їх монастирі 12-го сторіччя. 
Долина Кадіша -  Свята Долина, завдяки численним монастирям і храмам, побудованим тут ще в період 
середньовіччя. Долина визнана ЮНЕСКО Світовим Пам'ятником Культури і знаходиться під їх захистом 
разом з печерами, і монастирями.  
Поселення в готель з видом на долину Кадіша. Ніч у готелі. 
 
День 8 Долина Кадіша - Еден – Харіса – Бейрут 
Сніданок. Виселення з готелю. Огляд музею Джібрана Халіла Джібрана. 
Екскурсія в один з відомих біосферних заповідників у Лівані, кедровий ліс Барук. 
Екскурсія на північ, через село Еден, де Ви відвідаєте монастир Святого Антонія Кожая, де знаходиться 
перший арабський друкарський верстат 16-го сторіччя. 
Подорож до містечка Харіси (600 м над рівнем моря), де Ви побачити старовинну історичну церкву (1904), 
увінчану статуєю  Діви Марії (місце, добре відоме як Дама Лівану). Харіса є місцем резиденції папського 
нунція, а неподалік, у містечку Бзуммар розмістилася резиденція патріарха вірмено-католиків. 
Переїзд в Бейрут, поселення в готель. Ніч у готелі. 
 
День 9 Бейрут – ріка Нахр Аль-Кальб – печери Джейта 
Сніданок. Відвідування Собачої ріки (Нахр Аль-Кальб – Dog river).  Екскурсія в печери Джейта, де Ви 
зможете насолодитися розмаїттям форм сталактитів і сталагмітів, які датуються тисячами років. 
Відвідування античного храму Факра (Faqra), розташованого в горах. Поруч знаходиться популярний 
гірськолижний курорт та природний кам'яний «міст». 
Повернення в Бейрут. Оглядова екскурсія містом: Hабережна де Голля, Голубині скелі - символ Бейрута, 
карстові печери Джейта (верхня і нижня), фортеця Мартир, Національний музей і Собача річка, на скелях 
поблизу якої залишили свої "автографи" численні завойовники від вавілонського царя Навуходоносора і 
Рамзеса II до французької армії. Площа Мучеників -  під час громадянської війни через цей район проходила 
"Зелена лінія". Вона ділила місто на мусульманський і християнський сектори.  
Відновлений центр Бейрута можна назвати найбільшим урбаністичним центром в світі. У Бейруті безліч 
ресторанів і кафе, відвідування яких - улюблене заняття жителів міста і туристів, які можуть відчути тут 
характер цього народу. Ніч у готелі. 
 
День 10 Бейрут – Київ 
Сніданок. Виселення з готелю. 
Екскурсія в Національний музей, по завершенні трансфер в аеропорт. 
Повернення в Україну. 

 


