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Libanon – návšteva hrobu sv. Šarbela a prehliadka Libanonu.
Termín: 17.4. – 23.4.2018

Kód zájazdu: 300 18

Cena: 749,- €
Rámcový program:
1.deň: zraz skupiny v Bratislave na autobusovej stanici, následne odchod na letisko Schwechat do Viedne, prílet do Athén
prehliadka centra mesta, odlet do Bejrutu, večera.
2.deň: raňajky, návšteva Harisy- dôležité pútnické miesto Libanonu, ktoré leží 600 m n.m. s krásnym výhľadom na pobrežie.
Nachádza sa tu socha P.Márie vysoká 8,5 m, váži 20t, tróni na podstavci nad morom s krásnou bazilikou v tvare fenickej lode.
Prehliadka Byblos – jedno z najvýznamnejších fénických miest na pobreží Stredozemného mora, starý fenícko-hebrejský
prístav Gebal, ktorý už v 3. tis. pred Kristom udržiaval obchodné styky s Egyptom. Možnosť vidieť zašlú slávu tohto mesta,
ktorú nám pripomínajú staré hradby s dvoma vstupnými bránami, niekoľko chrámov, kráľovské hrobky a múzeum. Tu vznikla
fenická abeceda, večera, nocľah.
3.deň: po raňajkách návšteva Annaye - Lurdy Blízkeho východu, tu navštívime hrob a miesto, kde žil a je pochovaný sv.
Charbel, veľký svätec Libanonu, ktorý pomáha ľuďom na celom svete, večera, nocľah.
4.deň: raňajky, návšteva kláštora sv. Jozefa v al-Dahr en Jrabta, kde žila a je pochovaná veľká svätica Libanonu sv. Rafqa. sv.
Hardýni. Cez údolie Kadeša sa dostaneme do rodnej dediny sv. Šarbela, ktorá je najvyššie položená v Libanone, návšteva
rodného domu. Cedars - národný park, Cedrovník – strom, ktorý sa spomína v Biblii, pre Libanon je známy ako Boží strom.
Výlet do Libanonských hôr, údolia Arz Tannourine, môžeme tu obdivovať krásne Libanonské cédre, večera, nocľah.
5.deň: raňajky, návšteva Mantry, pútnického miesta, kde sa spomína Pán Ježiš so sýrio-feníčankou - uzdravenie jej dcéry,
návšteva starých biblických prístavov Týtu a Sidonu s rímskymi, byzantskými, križiackymi, tureckými a arabskými
pamiatkami. Cána– mestečko južne od Týru s kresťanskou komunitou, ktoré sa spája s prvým Ježišovým zázrakom, večera,
nocľah.
6.deň. raňajky, Cestou do údolia Bekaa zastavka v dedine Faray, kde je postavená 30 m vysoká socha ako vďaka za uzdravenie
sv. Šarbelovi, návšteva Baalbeku – tu sa spomínajú najstaršie dejiny snáď už od kráľa Šalamúna, jedno z najzachovalejších
miest, aké bolo vybudované na Blízkom Východe. /Jupiterov chrám, Bakchov a Venušin chrám, je to jeden z najzachovalejších
komplexov, ktoré boli vôbec vybudované/. Bechwat- pútnické miesto, zjavenia P.Márie plačúcej. Vo večerných hodinách
odchod na letisko.
7.deň: prílet na Slovensko.

V cene je zahrnuté: 5x ubytovanie s polpenziou, letenka, doprava v Libanone, zodpovedná osoba CK, poistenie voči insolventnosti CK,
DPH, púte účastný kňaz, denne sv. omša, fakultatívne výlety.
V cene nie je zahrnuté: komplexné cestovné poistenie - možnosť uzavrieť v CK v sume 34,40,-€ na os./pobyt, komplexné
cestovné poistenie PLUS 56,70,-€.Vstupy do archeologických objektov ( cca 40,- USD /
Povinné príplatky: bakšišné 30,- USD. V prípade zvýšenia pohonných hmôt, zmena výšky letiskového poplatku nie je vylúčená.
Ubytovanie(U1): hotel ***, dvojlôžkové izby – sprcha/WC, Príplatok za 1/1 izbu 20,-USD os./deň.
Pasové a vízové povinnosti: platný cestovný pas 6 mesiacov po skončení pobytu. Na cestu do Libanonu musíte mať pas bez

vstupných pečiatok do Izraela. /Ak ste boli v Izraeli a máte v pase vstupnú pečiatku Izraela tento pas nemôžete použiť
na cestu do Libanonu./
CK si vyhradzuje právo zmeny programu, trasy cesty, a predpokladaných časov príchodov na miesta určenia.

