
LIBAN

Dzień 1
Przelot do Libanu.

Dzień 2 — Jeita / Harissa / Byblos 
Wyjazd w góry Libanu i zwiedzanie ogromnej jaskini Jeita, 
uznanej za jeden z „cudów świata”. Następnie przejazd 
do Harissy, gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Bożej 
Patronki Libanu, będące najważniejszym ośrodkiem kultu 
dla libańskich chrześcijan. Pod koniec dnia wizyta w mieście 
Byblos. Niegdyś był to największy, fenicki port morski, z któ-
rego eksportowano drzewo cedrowe do Egiptu. Tu również 
opracowano alfabet fenicki.

Dzień 3 — Bejrut 
Zwiedzanie Bejrutu, stolicy Libanu. Spacer uliczkami Starego 
Miasta między odrestaurowanymi budynkami, meczetami 
i kościołami, podczas którego będzie okazja zobaczyć: XIX 
wieczny pałac Beiteddine, rezydencję tureckiego gubernatora 
i Deir el Qamar, byłą siedzibę rządu Libanu. Ponadto godne 
uwagi są wykopaliska archeologiczne z czasów rzymskich 
i nie tylko, ponieważ historia miasta sięga ponad pięć tysięcy 
lat wstecz. Rejs łodzią pod grotami Pigeon Roche.

Dzień 4 — Tyr / Sydon 
Przejazd do Tyru i Sydonu, dwóch biblijnych miast, w których 
nauczał Jezus. W Tyrze zwiedzanie ruin starożytnych nekro-
polii, term i hipodromu, a w Sydonie zamku krzyżowców. 
Następnie przejazd do Maghdouche i nawiedzenie Sank-
tuarium Matki Bożej Oczekującej. Według tradycji, w tym 
miejscu Matka Boża czekała na powrót Jezusa, kiedy nauczał 
w Sydonie.
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Dzień 5 — Annaya / Jaabata 
Przejazd do Annaya, centrum pielgrzymkowego związanego 
z postacią św. Charbela. Wizyta w maronickim klasztorze 
i pustelni, gdzie Ojciec Charbel przebywał aż do śmierci. Mo-
dlitwa przy grobie z relikwiami Świętego z oraz możliwość 
udziału w procesji od pustelni do miejsca pochówku w klasz-
torze. Procesję nakazał sprawować sam Święty, ukazując się 
we śnie pani Nuhad, która została przez niego cudownie 
uzdrowiona z paraliżu. Przejazd do Jaabata, miejsca kultu 
św. Rafki, patronki osób przewlekle chorych i cierpiących.

Dzień 6 — Dolina Bekaa 
Wyjazd w kierunku Doliny Bekaa. W programie zwiedzanie 
ruin antycznego miasta Baalbeck zwanego później Heliopo-
lis, najpiękniejszego miasta świata hellenistycznego i cen-
trum kultu starosemickiego boga Baala. Następnie przejazd 
do Ksara, miasta, które już w czasach rzymskich słynęło 
z produkcji wspaniałego wina, ze względu na wyjątkowo 
dobry klimat do uprawy winnej latorośli.

Dzień 7 — Beka Kafra / Wadi Kadisz 
Wyjazd do Beka Kafra, najwyżej położonej miejscowości w Li-
banie (1650 m. n.p.m.). To tu urodził się i spędził pierwsze 
lata swojego życia św. Charbel. W programie dom, w którym 
mieszkał, a także źródło z wodą o właściwościach leczni-
czych. Przejazd do lasu cedrowego opisanego w Starym Te-
stamencie i przejście Świętą Doliną Wadi Kadisza, która była 
schronieniem dla wielu grup chrześcijan, w tym jakobitów 
i maronitów. Zwiedzanie monastyru św. Antoniego i Izajasza. 

Dzień 8
Przelot do Polski.
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