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  PIELGRZYMKA LOTNICZA DO LIBANU 
28.01-4.02.2022

1 dzień, 28.01.2022 piątek, godz 5.00  zbiórka na lotnisku we Wrocławiu. Przelot 
Wrocław-Frankfurt 6.55-8.20 , Frankfurt-Bejrut 10.55-15.50 
Odprawa paszportowa, przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg 

2 dzień, 29.01.2022 sobota,  śniadanie.  Przejazd  do Annaya, nawiedzenie grobu św.
Charbela. Msza św i droga krzyżowa.  obiadokolacja. Nocleg.

3 dzień, 30.01.2022 niedziela,  śniadanie, wyjazd do miejsc związanych z postacią Św.
Charbela.  Bekaa Kafra- dom rodzinny świętego. Przejazd do Lasu Bożych Cedrów na
wysokości  2000  m  n.p.m..  Odwiedziny  klasztoru  św.  Antoniego  w Qozhaya w  tzw.
Dolinie Świętych, gdzie w surowych warunkach mieszkali pustelnicy. obiadokolacja,
nocleg.
 
4 dzień, 31.01.2022 poniedziałek,  śniadanie. Wycieczka do grot Jeita najdłuższej 
jaskinii na Bliskim Wschodzie, zwiedzimy zespół połączonych ze sobą, wapiennych 
jaskiń. 
Byblos - najwspanialszy niegdyś port fenicki eksportujący drewno cedrowe do Egiptu, 
miejsce powstania alfabetu fenickiego. Zabytki wpisane na listę UNESCO: mury 
obronne, stare miasto, kościół św. Jana, zamek krzyżowców, fenicka świątynia, teatr 
rzymski. Przejazd do Sanktuarium w Harissa -  celu pielgrzymek chrześcijan libańskich 
- miejsce rozwiniętego kultu maryjnego, sanktuarium Matki Bożej Pani Libanu, 
obiadokolacja, nocleg 

5 dzień, 1.02.2022 wtorek,  śniadanie, przejazd do biblijnych miast : Tyru i Sydonu, 
zwiedzanie wykopalisk archeologicznych. Starówka Sydonu z niesamowitą siecią 
starych wąskich uliczek. Msza św w katolickim sanktuarium maryjnym w Magdouche, 
wizyta u Matki Bożej Oczekującej, obiadokolacja, nocleg 

6 dzień, 2.02.2022 środa śniadanie, wizyta przy grobie św. Charbela, czas na 
indywidualną modlitwę. Przejazd do Sanktuarium św. Rawki, Obiadokolacja. nocleg

7 dzień, 3.02.2022 czwartek śniadanie, Bejrut- legendarne miasto, promenada 
nadmorska ze słynnym widokiem na Gołębie Skały. Obiadokolacja. Nocleg

Corniche - tętniący życiem deptak spacerowy wzdłuż morskiego brzegu. Następnie 
spacer po odnowionym Starym Mieście. Obiadokolacja. Nocleg

8 dzień, 4.02.2022 piątek śniadanie, wizyta w sanktuarium św. Charbela, czas na 
indywidualną modlitwę. Msza św. obiadokolacja. Przejazd na lotnisko, przelot Bejrut 
Frankfurt  17.00-20.25, Frankfurt Wrocław 21.55-23.05 
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Cena za os:  2900 zł +500 usd 

świadczenia: 
-obsługa autokarem w Libanie
- bilet lotniczy Wrocław-Frankfurt-Bejrut-Frankfurt-Wrocław, Lufthansa
  bagaż podręczny 8 kg i główny 23 kg 
-7 noclegów (pokoje 2 os z łazienkami) hotele ****
-7 śniadań, 8 obiadokolacji 
-biblista/przewodnik
-ubezpieczenie  KL – 30 000 Euro (w tym choroby przewlekłe i ryzyko 
zachorowania na Covid 19)
-składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy
-test PCR po przylocie w Libanie
-system nagłośnienia audio guide
-napiwki, bilety wstępu, opłaty miejscowe, przewodnicy lokalni

Uwaga: do wyjazdu niezbędny paszport ważny min do 5.08.2022

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Wg stanu przepisów na dzień 15.12.2021 osoby zaszczepione przylatują do 
Libanu bez testu, podlegają testowi PCR na lotnisku w Bejrucie.
Należy mieć ze sobą ważny paszport szczepionkowy .

Osoby niezaszczepione muszą dodatkowo wykonać test PCR w Polsce 72 h przed 
wylotem oraz kolejny test na lotnisku w Bejrucie.


