
                        
Lördag 27/10
Avresa från Köpenhamn/Göteborg/Stockholm. Vi sammanstrålar vid mellan-
landningen i Frankfurt för gemensam flight till Beirut. Incheckning på ****Ho-
tel Monroe, Beirut. Här bor vi fem nätter för att tillbringa de två sista på strand-
hotellet ****Byblos sur Mer i Byblos/Jbeil, 3 mil norr om Beirut.

Vi kommer att göra följande fem utflykter, och har två dagar för egna aktivi-
teter, en dag mitt i veckan samt sista lördagen (vi lämnar Beirut vid 23-tiden): 

Beirut, Beiteddine, Deir al Qamar:
Efter ett besök på Beirut National Museum beger vi oss söderut,  upp till Shouf-
bergen, drusernas hemvist, där vi besöker Deir al Qamar och Beiteddine, ett 
1800-talspalats med magnifika salar och underbara trädgårdar.

Norra Libanon: Bcharre, Qadishadalen, klostret Koshaya, Cedars 
Utflykt norrut till Qadishadalen. I Bsharre tillbringade Libanons mest kände 
poet, tillika konstnär, Khalil Gibran Khalil sin uppväxt. Hans tankeväckande 
bok Profeten lär vara världens mest översatta. Hans samlade livsverk finns på S:t 
Sarkis kloster, ett  litet charmigt museum, som vi besöker innan vi beger oss upp 
till Cedars med den unika cederskogen på 3000 m höjd.         

Bekaadalen: Baalbek, Anjar, vingården Ksara
Till solgudens stad Baalbek, Libanons akropolis med välbevarade mäktiga 
romerska tempel, går färden österut genom den bördiga Bekaadalen. Till vin-
gården Ksara styr vi kosan för att prova dess viner. Vi besöker även  Anjar, en 
stad som Umayyaderna anlade på 700-talet efter den romerska stadens mönster. 
Bland de välbevarade utgrävningarna finner man bl a  palats och vakttorn.

Södra Libanon: Saida, Tyr
Vi börjar med att besöka sjöslottet, gamla souken och tvålmuseet i Saida, däref-
ter åker vi vidare söderut till Tyr, feniciernas viktigaste hamnstad. På hemvägen 
stannar vi i Magdouche, platsen  där   jungfru Maria brukade vänta på Jesus när 
han predikade i Saida (Bibelns Sidon)
 
 
Jeitagrottorna, Harissa, Chateau Musar:
Vi besöker de fantastiska Jeitagrottorna (finns med bland kandidaterna till värl-
dens 7 nya underverk skapade av naturen), vi åker upp till Madonnan i Harissa 
och vi provar viner på anrika Chateau Musar. 

Lördag 3/11
Vi tillbringar dagen i charmiga Byblos. Vi bor vid hamnen, troligen världens 
äldsta fortfarande fungerande, och nära de flertusenåriga utgrävningar till 
korsriddarborgen från 1100-talet. Små trivsamma butiker kantar de valvför-
sedda gränderna som fridfullt övervakas och beskyddas av Madonnastatyer.
Hela dagen till eget förfogande, utcheckning från hotellet och avfärd till flyg-
platsen. 
Ankomst till respektive flygplats på förmiddagen söndag 4/11.     
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  Program för resa till Libanon    27/10 - 4/11 2012

I vårt pris 11 950:- (del i dubbelrum) ingår 7 övernattningar på 
****hotell med halvpension (frukost och middag eller lunch), alla 
utflykter och entréer enligt program, reseledning (Ulla/Kerstin) samt 
lokalguide. 

Flyg inkl flygskatt tillkommer; Lufthansa, med mellanlandning i 
Frankfurt, där vi möts för gemensam flight till Beirut.


