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NEVE
Libanon vagy Lubnan (arabul) jelentése “fehér”, amely a Libanon-hegy havas csúcsaira
utal.

ZÁSZLÓ: A libanoni zászló 3 vízszintes csíkból áll: alul és felül két piros csík,
középen pedig egy vastagabb fehér, amelyben egy zöld cédrusfa található. A cédrusfa
Libanon jelképe. Amikor 1943-ban elöször megrajzolták, akkor még barna színüű volt a
törzse és az ágai is, utána lett modernizálva a rajz.

HATÁRAI
Közel-keleti ország, észak és kelet felöl 278 km hosszan Szíriával határos; dél és dél-
keleten Izraellel (palesztin terület) 79 km hosszan; nyugaton pedig 220 km-es
tengerpartszakasz határolja. 

TERÜLETE: 10452 Km2² (4036 négyzetmérföld) 

NÉPESSÉGE: A közelmúltbeli népszámlálás híján Libanon népességének becsült
száma kb. 5 millió fö, beleszámítva a menekülteket és a külföldi lakosokat is.  A lakosság
fele Bejrútban él. A libanoni diaszpóra becsült értéke az egész világon kb. 13 millió fö.

FÖVÁROSA Bejrút

NYELVEK: 1943 óta a hivatalos nyelv az arab. A helyi szleng a libanoni, de emellett
néhányan megértik a francia, angol, spanyol, olasz, örmény stb. nyelveket is.

IDÖZÓNA: GMT + 2 (GMT + 3 március végétöl-október végéig) 

HÉTVÉGE: Szombat és vasárnap. Az állami és a bank szektorok szombat
délelöttönként is nyitva vannak. Néhány kereskedelmi szektor heti 6 napot, a többi heti
7 napot is nyitva tart. 

ELEKTROMOSSÁG: 220 Volt, 50 Hertz. Még ha a kormány nem is képes egész napos
elektromosság-ellátottságot nyújtani, a magánszektor segítségével mégis biztosított a nap 24

órájában az elektromosság. 

VÍZ: Az ország vízellátottsága megfelelö, viszont a csapvíz fogyasztása nem ajánlott,
helyette palackozott ásványvizek ihatók.

LEBANON
TODAY



TELEFON: Az ország elöhívószáma: 961, vezetékes és mobiltelefon
hálózattal is rendelkezik. Libanonban a telekommunikációs rendszer fejlett
és a roaming rendszer lehetövé teszi, hogy a családoddal tartsd a kapcsolatot. A helyi
mobil szolgáltatók hívószámai a következök: 03, 70, 71, 76, 78, 79.

POSTA: Európába általában egy hét alatt, Amerikába pedig kb. 10 nap alatt érnek oda
az elküldött levelek. Gyors futárszolgálat is elérhetö, pl. LIBANPOST, DHL, ARAMEX.

SAJTÓ: Számos újság és magazin elérhetöő arab, francia, angol és örmény nyelven is.

VALUTA: Libanoni font = 100 piaszter. USA dollárban is lehet fizetni, 1 USD kb. 1500
libanoni fontnak felel meg. Az euró is elfogadott és váltható az USA dollár napi árfolyamán.
Más valuták is könnyen átválthatók a pénzváltókban.

BANKKÁRTYÁK: A MasterCard, az American Express és a Visa kártyák
elfogadása korlátozott. Érdeklödj a hitelkártyát kibocsátó cégnél az
elfogadhatóság részleteiröl, és más szolgáltatásokról, amelyek elérhetöek.
Libanonban az ATM automaták 4
számjegyü PIN kóddal müködnek.

Az ATM-ekböl amerikai dollárt és eurót is fel
lehet venni.

UTAZÁSI CSEKKEK: Nem elfogadottak. 

VALUTA KORLÁTOZÁS:
Nincs korlátozás az import vagy az export és a helyi vagy külföldi valutáknál sem (kivéve a behozott

arany pénzérmékre, amelyek kivitelére bejelentett határérték van) 

BANKOK:
08:30 – 14:00, Minden banknál elérhetö az ATM. Pénzváltáshoz számos pénzváltó

müködik.
VÁMMENTESSÉG: A következö termékeket lehet vámmentesen bevinni Libanonba:
200 szál cigaretta vagy 200 gramm szivar vagy 200 gramm dohány; 1 liter alkohol; 60
gramm parfüm. Indulásnál vagy érkezésnél a Duty free shopokban kedvezö áron lehet
vásárolni.

ÁFA: A kormány a nemzetközi trendeknek
megfelelöen 2002-ben egy adóreform keretében
a kereskedelmi szolgáltatásokra vonatkozóan

10%-os ÁFÁ-t vezetett be. 
Az országot elhagyó turisták jogosultak azonban az ÁFA-
visszatérítésre, amennyiben a számlát kiállító
kiskereskedöő szerepel az ÁFA- nyilvántartásba, és az
adott boltban vásárolt termékek összértéke meghaladja a
100 dollárt.
Minden olyan, az országon kívül állandó lakhellyel
rendelkezöő libanoni állampolgár, vagy külföldi személy
jogosult az ÁFA-visszatérítésre, akiknek libanoni
tartózkodása nem haladja meg a 3 hónapot.
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Az ÁFA-visszatérítés nem vehető igénybe a következöő szolgáltatásokra
vonatkozóan: hotelek, telekommunikáció, autóbérlés, vezetett túrák,
ételek és italok (éttermek, kávézók, szupermarketek).

VALLÁS: Három egyistenhívö (monoteista) vallás van
elosztva 18 közösségre. A lakosság 37 %-a keresztény és 63 %-a iszlám
vallású.

TÁRSADALMI SZOKÁSOK: Férfiaknál a kézfogás az
üdvözlés elfogadott formája. Kisebb ajándékozás is
elfogadott, különösen akkor, ha házhoz vagy hívva
valamilyen étkezésre. Az öltözködést illetöen, a
hétköznapi viselet alkalmas a mindennapokra, kivéve a
föbb városokban, ott egy kicsivel hivatalosabb

öltözködés az elfogadott. Az elegánsabb szállodák és
éttermek gyakran megkövetelik a vendégektöl az elegáns
öltözéket a vacsorához.
ÜZLETI ÉLET: Az üzletemberek általában zakót és nyakkendöt

viselnek. Sok helyi üzletember beszéli az angol és a
francia nyelvet is. A normál udvariassági formákat tartják
be. Tartanak megbeszéléseket és a névjegykártya
használat is elterjedt.

BORRAVALÓ: A szervízszolgáltatás általában benne
van a szállodák vagy éttermek árában, tehát borravaló
nem szükséges, de elfogadott.

KÖZLEKEDÉS: A tömegközlekedés elég szegényes és szinte nem is
létezik, viszont sok a méröórával rendelkezö taxi, amely éjjel-nappal és minden
régióban közlekedik. Az iránytaxi (melyet a helyiek „szolgáltatásnak”
hívnak) egy gyakori, praktikus és gazdaságos formája az utazásnak. 

KÖZLEKEDÉS CSOPORTOK SZÁMÁRA: 
A csoport létszámától függöen luxus buszokkal vagy mini buszokkal

történik. Egyénileg utazók számára taxi, limuzin vagy autóbérlés (soförrel vagy a nélkül) ajánlott.
AUTÓBÉRLÉS: Elérhetö. Érdeklödj az utazási irodádnál vagy az Avis, Europcar, Hertz, Budget
stb. autókölcsönzö cégeknél.

FORGALOM: A föbb városokon kívül alacsony, de a belvárosban és az elövárosokban
magas.
VÍZUM SZABÁLYOZÁS
ÚTLEVÉL: A kint tartózkodás kezdetétöl számítva legalább 6 hónapig
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érvényesnek kell lennie.
BELÉPÉS KORLÁTOZÁS: Az útlevél izraeli vízumot vagy pecsétet
nem tartalmazhat
VÍZUM: A legtöbb ország állampolgárának vízum szükséges, amelyet
ékezéskor kap meg. Részletes információkért érdeklödj utazási irodádnál vagy az alábbi
weboldalon: www.general-security.gov.lb (Entry Visa/ Citizens of some foreign countries

coming for tourism) Az információk arab, angol és francia nyelven is elérhetök.
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MEGKÖZELÍTÉS

Repülövel: Az alábbi légitársaságok rendszeres járataival: MEA, Air
France, Alitalia, British Airways, Egypt Air, Gulf Air, Emirates, Kuwait

Airways és még sok más. 

Szárazföldön:
Északról és
keletröl a szíriai
határon (4

határátkelöhely).
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FÖLDRAJZA
Észak és kelet felöl Szíria határolja, délen
Izraellel határos, nyugaton pedig a Földközi-
tengerrel. Hegyvidéki ország, a két
párhuzamosan fekvö hegység (Libanon és Anti-
Libanon) között terül el a termékeny Bekaa-völgy.
Az ország területének kb. fele 900 méter (3000
láb) tengerszint feletti magasság felett fekszik. Ez
a kis terület viszont gyönyörü tájakban rendkívül
gazdag. A híres cédrusfa a magas hegyeken nö,
míg az alacsonyabb lejtök, és a hegyoldalba vájt
teraszok szölökben, sárgabarackban, szilvában,
öszibarackban, fügében, olívában és árpában
bövelkednek. A parti síkság apró parcelláin
citrusféléket, banánt és zöldségeket (föleg retket
és babot) termesztenek.
Röviden, Libanon területe négy régióra osztható: 
1. A szük parti síkság, amely a föníciai
civilizáció tengerparti bölcsöje.
2. Észak-dél irányba a Libanoni-hegység
található, amely az ország területének több mint
harmadát lefedi. Zöldellö nyugati oldalát a festöi
völgyek szelik át, 30 km-en át fokozatosan
emelkedik az ország legmagasabb pontjáig:
Kornet Es Saouda (3088m), a The Sannine
(2628m) hegyen keresztül, amíg a száraz keleti
oldal meredek szerkezeti lejtövel tekint a mélybe.
3. A Bekaa-völgyben található 8-15 km-es
szélességű fennsík, észak-dél irányban 120 km-
en hosszan húzódik, átlagos tengerszint feletti
magassága 900 méter.
4. Végül, a nyugati oldalon az észak-dél
irányba húzódó, csaknem teljesen elhagyatott
Antilibanon-hegység és a Hermon-hegy található,
melyek a libanoni-szír természetes határt
alkotják. 
A fenti felosztásból is látszik eme festöi szépség,
régészeti és történelmi örökségekben különösen
gazdag, már számos ösi civilizáció által is ismert
ország földrajzi sokszínüsége.
Ennyi természeti, ember alkotta, régészeti és
történelmi csoda csak kevés országban található
meg egy helyen. Mindezekhez kellemes éghajlat,
tiszta levegö valamint a változatos növényvilág
társul.

ÉGHAJLAT: 4 évszak van. Nyár (júniustól szeptemberig): forró a tengerparton, a hegyekben
hüvösebb. Tavasz és ösz: meleg és kellemes. Tél (decembertöl március
közepéig): leginkább esös, a hegyekben kis havazással. Libanon mediterrán
ország, a mérsékelt éghajlati övben. A síszezon decemberben kezdödik és
áprilisig tart. Sok síterep szép szállodákat és kellemes vendéglöket kínál a
sísport szerelmeseinek.
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MEZÖGAZDASÁG: 
Hagyományos és alapvetö megélhetési forma Libanonban. A termöföldnek és az
éghajlatnak köszönhetöen nagyon sokféle terméket termesztenek a citromtól és
narancstól kezdve, az olajfaligeteken és a szölöskerteken át a dohányültetvényekig.

IPAR ÉS KERESKEDELEM
A libanoni ipar mindig is viszonylag kicsi volt és az agro-élelmiszer ipari termékek
gyártásán alapult. Az elözö évszázadban az ország az alábbi termékek gyártásában
fejlesztéseket valósított meg: ércek, élelmiszeripari termékek, italok, fa és bútorok,
textíliák és ruházati termékek, felszerelések és eszközök, börtermékek és cipök, papírok
és kartonok. Kiváló földrajzi elhelyezkedésének köszönhetöen (a 3 kontinens „szívében”

fekszik) Libanon nagyon erös kereskedelmi hagyományt terjesztett ki. Libanon föleg állatokat,
növényeket, gabonákat és olajipari termékeket exportál, valamint az italok,
az étrendi-, bör-, textil-, dohány-, fa- és kisüzemi termékek is a kiviteli áruk
közé tartoznak. 
Libanon a következö termékekböl pedig
importra (behozatalra) szorul:

nyersanyagok, arany, drágakö, gépi és mechanikai
berendezések, fémek, gáz, köolaj, jármüvek, vegyi anyagok,
valamint gyógyászati és különbözö élelmiszer termékek.

GAZDASÁGI HELYZET:
1990-ben, a libanoni háború vége után az ország gazdasága
ébredezni kezdett. Libanon gazdaságának az 1975 elötti szintre
sikerült visszatérnie. 1993 óta a külföldi beruházások
megkezdték a helyi gazdaság fellendítését mind az állami, mind
a magán szektorban. Másrészröl a bankrendszer volt az egyik a
kevés közül, amelyet a háború nem érintett és hála a gazdasági,
valamint a liberális rendszernek a tökebehozatal és kimenetel bármiféle ellenörzés nélkül
müködhetett. Ezen felül a banki titoktartás törvénybe iktatása a világon egyedülállónak számított.
Ilyen kilátások mellett a helyi és a nemzetközi bankok a függetlenség óta gyakorlatilag gyökeret
eresztettek Libanonban. Azok a bankok viszont, akik a háborús események miatt bezártak, gyorsan
visszatértek a színfalak mögül, hogy újra részt vehessenek Libanon 21. századi piaci helyzetének
megújulásában. 
Összezavarodott gazdaság: Azoknak a látogatóknak, akik nem elég lelkesek, hogy jobban

belemélyedjenek a külsöségekbe egy valamit biztosan kijelenthetünk: Libanon egy kellemes
ország, ahol az arcátlan gazdagság a relatív szegénységig terjed, a szenvedés a maga
kegyetlen vonatkozásában abszolút nem létezö dolog. A szegényebb ország gyermekei
viszonylagos egészségben élnek. Ahogy a kiterjedt jólét eredete rejtélyes, mióta az ország
szinte semmit sem gyárt, de mégis egy fontos kisebbségi réteg böségben él. Libanonnak

nem volt esélye arra, mint a szomszédos
országoknak, hogy nyersolajat vagy földgázt
nyerjen ki a földböl. Habár ez a változni fog, ugyanis
a kormány azon dolgozik, hogy a hozzájuk tartozó
Földközi-tenger déli részén megkezdhesse a
földgáz és az olaj kitermelését. 
Csupán a turizmus, a vállalatok és az emberi
eröforrások, valamint a talaj egy részének
termékenysége maradt meg a természetes vagyon
égisze alatt. Az apróhirdetésekre rátekintve látszik,
hogy nemcsak Libanonban, hanem az egész Közel-
keleten mekkora teret nyertek a nagyvállalatok
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(beleértve a multinacionális vállalatokat is), hogy minél több felsövezetöt, illetve
mérnököt felvegyenek. Libanon hitelessége nemrég bizonyítást nyert, amikor az
USA dollárban jegyzett kincstári kötvényekre való elöfizetés minden várakozást
felülmúlt. 

Libanont szeretettel kell meglátogatni, hosszabb
idöre, gyakoribb megállásokkal, érdemes inni
forrásvizeiböl, kényeztetni magunkat a nap alatt, a
római kori templomok oszlopföinek árnyékában ülni,
vagy az elragadó kávézók teraszán ülve csodálni a
tengert.

TÖRTÉNELEM
Nem sok ember születik olyan összetett keveréknek, mint
a libanoniak. Az ösi civilizációk (föníciaiak, asszírok,
rómaiak stb.) a part menti és a hegyvidéki területeken
terjedtek szét, amelyböl késöbb a Libanoni Állam jött létre (a modern idökben más alkotóelemek
tömege lett még hozzáadva). Viszont az arabok voltak azok, akik Libanonnak „odaadták” a nyelvüket
és mély nyomot hagytak Libanon civilizációjában. 
Libanon történelme eseményekben rendkívül gazdag, a következökben írjuk le a legfontosabbakat:

     •      I.e. 3000-ben kezdödött, amikor a föníciaiak és a kánaániak rátaláltak a
következö városállamokra: Byblos, Berytos (Beirut), Sidon és Tyre. 

•    I.e 1000: A föníciaiak és a kánaániak uralták a mediterrán kereskedelmet
•  I.e. 16. századtól az 1. századig: Az ország az egyiptomiak, az asszírok, a
babilóniaiak, a perzsák és a görögök uralma alatt volt.
•      I.e. 64-töl i.sz. 636-ig: Libanon a Római és a Bizánci Birodalom része volt
egészen az Iszlám dinasztiák uralmáig. 
•    1099-töl 1291-ig: A keresztes hadjáratok uralma a partvidéki területeken
egészen az egyiptomi Mameluk Birodalom hódításáig.
•   1250-1515: Mameluk Birodalom uralma.
•    1516: Az Ottomán Birodalom uralkodásának kezdete.
•    1593-1840: A libanoni hegyek emírjei megpróbálták elérni függetlenségüket.
•    1858-1860: Feszültség a drúzék és a maroniták között.
•     1861: Franciaország hozzájárul ahhoz, hogy a Libanon-hegy tartomány

viszonylagos autonómiát kapjon. 
•  1918: Libanon felszabadul az Ottomán uralom alól és a Bekaa-val együtt

megalakítja ”Nagy Libanont”.
•  1920-1943: A Nemzetek Szövetsége Libanont francia fennhatóság alá helyezi.

•        1943: Libanon függetlenné válik.
•                1958: Amerikai beavatkozás.

•    1975-1990: Libanoni háború.
•    1989: A taif-i egyezmény véget vet a háborúnak. 
•    2000: Az izraeli hadsereg kivonulása
•    2005: Az ex-miniszterelnök, M. Rafic al Hariri meggyilkolása és
a szíriai csapatok kivonulása.
•    2006: Katonai támadás Izrael felöl.

POLITIKAI HELYZET:
A függetlensége óta a Libanoni Köztársaság (köztársasági) elnöke
Christian Maronite, miniszterelnöke Muslim Sunni, a kamaraelnök
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(házelnök) pedig Muslim Shi’a. Libanon 8 kormányzóságra van felosztva. Libanont
a 15 évig tartó háború gyakorlatilag széttépte, a
háború nyomokat hagyott a falakon, az épületeken,
az utakon, és az építményeken is. Azonban Libanon
sérüléseiböl folyamatosan gyógyul fel és történelmének utolsó fekete
oldala 1990-ben fordult meg.
A sötét évek mostmár csak a múlthoz tartoznak.

AZ ÁBÉCÉ EREDETE:
Az ösi emberek másodlagos kódot használtak a

kommunikációban: ez volt a képírás, ahol a jelnek nemcsak képet
ábrázoló, hanem nyelvi (szót jelölö) szerepe is volt. Ez már nem csak egy tanács, hanem egy valódi
jelölési mód volt. Az i.e. második évezred alatt a föníciaiak feltaláltak egy jelölési rendszert. Az elsö
dokumentumot, amely leleplezi ezt az ÁBÉCÉT Ugarit-ban találták meg (ez ma a szíriai Ras Shamra),
de az is lehetséges, hogy ez az újítás elöször Byblos-ban került bemutatásra. A szavak egyszerü
hangokból alakultak ki, amelyeket egyszerü jelekkel ábrázoltak. A 30 jel lehetöséget adott arra, hogy
korlátlan mennyiségü szavakat tudjanak kialakítani belölük. A régészek 1920-ban találtak rá a föníciai
eredetü feliratokra, amelyek az elsö ismert jelekkel lettek íródva. Az arab számok (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0)
létezését Severe Sebkot érsek említette meg a 17. század közepén, Szíriában. Ezek a számok az Iszlám
idökben voltak elöször használatban a perzsa matematikus Al Khawarizmi által, aki
a középkori nyugati országokba is bevezette az arab számokat, felváltva ezzel az
addig ott használatban lévö római számokat.
MÜVÉSZET ÉS KULTÚRA
Libanon kulturális programokban naprakész és gazdag. Az építészete
modernizálás alatt áll, amelynek megtekintésére nemsokára lehetöségünk lesz,
Bejrút központjában. Viszont az ország kulturális öröksége nincs elfelejtve.
Éppen ellenkezöleg, a történelmi épületek és emlékmüvek helyreállítása fontos
helyszínt tölt be a nagyméretü felújított területeken. A régészeti ásatások –
tulajdonképpen a leletek megmentése – megerösítik azt, hogy ezek a területek emlékekben és
kultúrában rendkívül gazdagok. Ezek indukálják arra a libanoniakat, hogy érdeklödéssel nézzenek
a jövö felé, azért hogy ápolják és védelmezzék múltjukat. A libanoni állampolgár – kibújva
menedékéböl – újra a „béke folyamatához” igyekszik csatlakozni. Visszatért szenvedélyük a kultúra,
a müvészet és az élet iránt. Egy kívánságuk van: kialakítani az országuk és a nyugati országok közti
köteléket. Az energiájuk határok nélküli marad mindig. Gyorsan befogadtak egy az oktatási
rendszerüket kiegyengetö programot.  Reformálva lettek az iskolák és az egyetemek: A Libanoni
Egyetem (UL), a Szent József Egyetem (USJ), a Kasliki Szentlélek Egyetem (USEK), a Bejrúti
Amerikai Egyetem (AUB), a Libanoni Amerikai Egyetem (LAU), a Notre Dame Egyetem (NDU), a
Libanoni Képzömüvészeti Akadémia (ALBA), a Balamand Egyetem, a Bejrúti Arab Egyetem és még
sok más. Nincs olyan képzés, amelyet ezek az
egyetemek közül valamelyik ne tudna kínálni. Mind az
egyetemeket, mind az iskolákat a világ legjobbja közé
szokták sorolni. Ezek megadják a lehetöséget a
fiataloknak, hogy tanulmányaikat hazájukban folytassák
és a külföldieknek pedig azt, hogy csereprogramokon
vegyenek részt Libanonban. 
Számos tehetséges ember származik Libanonból: írók,
festök, szobrászok, zenészek, tervezök stb. Közülük
sokan világhírnévre tettek szert az alábbi ágazatokban: 
• Az irodalomban és a költészetben: Gebran
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KhalilGebran, Georges Shéhadé, Nadia Tuéni, Amine Maalouf és Venus Ghatta
Khoury
• A festészetben: Chafic Abboud , Assadour, Saleeba Doueihy, Hussein Madi,
Hrair és Paul Guiragossian
• Az éneklésben és a keleties zenében: Feyrouz, Rahbani Brothers és Magida El- Roumi
• A Caracalla tánccsoport, akik modern keleti koreográfiákat táncolnak
• Elie Saab és Zouheir Mrad, akik csúcsdivattervezök

A színházak is újra megnyitották kapuikat. A vígjátékoktól kezdve a melodrámákon és musicaleken
át egészen a sanzon éneklésekig tartanak elöadásokat, a látvány magával ragadja a nézöt. Az
elöadások francia, arab és angol nyelven is elérhetöek. Libanonban nem múlik el nap koncert,
hangverseny, konferencia vagy kiállítás nélkül. Bejrútban éjszakánként az éttermek és az éjszakai
klubok is általában tömve vannak, de ezeken a helyeken kívül azok is megtalálják a kedvükre valót,
akik az elegáns és kulturális szórakozás hívei. És még nem is beszéltünk a müvészeti kiállításokról
és galériákról… Hogy csak a leghíresebbeket említsük: az Epreuve d'Artiste, a Bekhazi Galéria,
amely újjáépítés alatt áll, a Sursock Múzeum és az általa évenként megrendezésre kerülö öszi vásár.
Mindhárom galéria/múzeum Bejrút egyik kerületében Achrafieh-ben található, az Alwane Galéria
pedig Kaslik-ban müködik. Ezeken kívül nem lehet még figyelmen kívül hagyni azokat az idegen
kultúrákat bemutató intézményeket sem, amelyek körültekintöen bemutatják a kulturális
különbségeket Libanon és a között az ország között, amelyet képviselnek. 
Libanonban egész évben fontos helyi események zajlanak, ezek tetöpontjai a Baalbek
(www.baalbeck.org.lb) a Beiteddine (www.beiteddine.org) és a Büblösz (www.byblosfestival.org)
Nemzetközi Fesztiválok. A show müsorok gondosan válogatottak, hogy sokszínü elöadásaikkal
kápráztassák el a nézöket: helyi és nemzetközi színházakból, tánc és zenei show müsorokból
válogatnak össze legendás elöadókat, valamint új kortárs müvészeket is. Másik fontos esemény
még az Al Bustan Fesztivál (www.albustanfestival.com), amelyet minden évben február közepétöl
március végéig rendeznek meg. Ez a fesztivál különös figyelmet fordít arra, hogy az egyes években
valamilyen speciális témára alapozva gazdag és homogén programokat állítson össze, ünnepelve
ezzel az ország és a város kultúráját vagy feltárva valamilyen speciális témát. A fesztivál szereti az
artisták és az elöadások határait feszegetni. A fesztivál
ideje alatt kiváló müvészek kiállításai is megtekinthetöek a
Galériában. 
Másik két nyári fesztivál még a Deir Al Qamar és Zouk
Mikhael Fesztivál. A Deir Al Qamar Fesztivált egy
kisvárosban rendezik, amelynek látványossága Chouf
hegyei és csak néhány percnyire található Beiteddine-töl.
Ez a fesztivál az utóbbi idöben családbarát összetevöket
és olyan alkotóelemeket vezetett be, amelyek kifejezetten
gyermekekre szabottak, továbbá olyan elöadásokat, amely
felnöttek számára nyújtanak szórakozást. Zouk Mikhael a
hegyoldalban helyezkedik el, kilátással a Jounieh-öbölre.
Híres körzete az „Öreg bazár”, ahol felújított libanoni
köházak vannak, valamint itt helyezkedik el egy
amfiteátrum, amely 2003 óta a fesztivál helyszíneként
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müködik. Az elsö évben színpadán olyan elöadásokat mutattak be, mint a Rómeó
és Júlia balett vagy az Evita musical.
A színpadi és romantikus helyzetében rejlö lehetöségei alapján, a Zouk Mikhael
Fesztivál a sikeresség felé tart, hogy közelebb kerüljön
Libanon fö szezonális fesztiváljai közé.
Azoknak, akik inkább otthonülösek Libanon kb. 20 TV
csatornát kínál, amelyek között vannak
dokumentumfilmeket bemutató vagy direkt
gyerekeknek szóló müsorok is. A rádiócsatornák is
hasonlóan sokszínüek: politikai, társadalmi, müvészeti
és zenei (keleties, klasszikus, jazz stb.) müsorokat
kínálnak. Ugyanez jellemzö az újságoknál és a
magazinoknál is, tehát sokféle érdeklödési területet kielégítenek:
divat, belsöépítészet, fotózás, gazdaság és még megannyi más
témában és különféle nyelveken. Libanonban nemzetközi szatellit
TV sugárzás is müködik.
Az országban számtalan mozi is található, ahol meg lehet nézni
a legújabb filmeket az európai és az amerikai bemutató után
néhány hetes különbséggel.

Mindezek felett Libanon türelmetlenül várja a turistákat! Az újjáéledése után az ország nyitott
kapukkal vár téged, biztosít és megnyugtat afelöl, hogy a kint tartózkodásod élvezettel teli lesz!
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TARTÓZKODÁS LIBANONBAN
SZÁLLÁSHELYEK 
Az 1975 és 1990 közötti idöszak elött figyelemreméltó és megkapó szállodai infrastruktúrával rendelkezett
Libanon, leginkább Bejrútban és a hegyekben. Sajnos, ezek közül nagyon sok épület megsemmisült,
viszont azóta számos épület újjáépítésre került. Manapság a szálláshelyi infrastruktúra sokkal
változatosabb, sok nemzetközi szállodalánc müködik az országban, mint például a Four Seasons és az
Intercontinental Hotels, valamint vannak még privát libanoni szállodaláncok is, ilyen például az Al Boustan,

a le Bristol, a Lancaster és a Mir Amine Palace. A parti területektöl a
síterepekig - érintve a Bekaa-völgyet – a turista minden kategóriában
vendégszeretö, kellemes és tiszta szállodákat talál.
GASZTRONÓMIA
A libanoni gasztronómiát az ország különbözö régióiból származó termékek
és alapanyagok gazdag keveréke alkotja. Bizonyított, hogy a mediterrán étrend
az egyik legegészségesebb a világon, a libanoni konyha pedig az egészséges
és az élvezetes ételek kombinációját tudja nyújtani. 
Az olíva olajat, a gyógynövényeket, a füszereket, a friss gyümölcsöket és

zöldségeket is használják a mindennapokban, csak úgy, mint a
tejtermékeket, gabonákat, halakat és a húst. A Mezze a meleg és a
hideg ételek egy komplikált keveréke, ez a libanoni konyha
világszinten ismert étele. A tipikus
Mezze salátából áll, így nevezik a
különféle összetételü salátákat:
Tabboule, Fattouch, Hommos és
Moutabal. Tipikus libanoni étel még a
Samboussek, amely egy töltött
tésztaféle, valamint a töltött szölölevél
is. A libanoni lapos pita minden
libanoni étkezés elengedhetetlen kelléke és a villa helyettesítésére is használják. Nem szabad még
elfelejteni a helyi édességeket sem: Baklawa, Halawa, Loukoum stb. Libanon számtalan nemzetközi
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éttermet (mexikói, amerikai, ázsiai, francia és olasz) is kínál a vendégek számára.
Libanonban mindenki megtalálja az ízlésének és pénztárcájának megfelelö ételtípust.
Az éttermek, pubok és éjszakai klubok kellemesek és vendégszeretöek, amelyek akár
hajnalig is nyitva tartanak. Az ország híres szeszes itala az Arak, amely egy
ánizsízesítésü likör, hasonlít a francia Pastis-ra, az olasz Sambuca-ra vagy a görög Ouzo-ra.
Aperitifként, a Mezze-k vagy az elöételek mellé szokták inni. Más, szintén ízletes libanoni ital még
a libanoni bor, amely manapság már világhírnévre tett szert. Borászatok elsödlegesen a Bekaa-
völgyben találhatók, ahol a száraz, napsütéses napok és hüvös esték tökéletes klímát biztosítanak
a szölöskerteknek. A következö pincészeteket találhatjuk meg itt: Châteaux Ksara, Kefraya, Château
Musar (A Libanon-hegy régióban helyezkedik el, nem messze Bejrúttól), Domaine des Tourelles,
Wardy, Karam, Ixir, Bellevue, Massaya stb. 
Libanonban az árak széles skáláján kiváló, finom és egészséges ételeket ehetünk!
SPORT ÉS SZABADIDÖ
Tengeri sportok: Libanon elhelyezkedése a vízi sportoknak rendkívül
kedvezö, mint például az úszás, szörfözés, vízisí, búvárkodás, Jet
Ski, vízi biciklizés és vitorlázás. Sok strand teljes felszereltségü, és
a legtöbbjükben elérhetö a vendég tagság, valamint a tenger
kiegészítéseként édesvízü medence is. A part mentén horgászoktól
lehet csónakokat bérelni, de a legtöbb helyi horgász a mélyebb
vizekben szeret horgászni. 
Téli sportok: A havas hegyekben a síelés és a snowboardozás
a legelterjedtebb, valamint a jégkorcsolyázás is. A síszezon
általában december végén kezdödik és (idöjárástól függöen)
áprilisig tart. 
Más sportok: Tenisz, squash, röplabda, kosárlabda, ping-pong,
labdarúgás, golf, lovaglás, bowling, aerobic, tánc stb. Nagyon
sok sportklub müködik, amely az elöbbi sportokat kínálja.
Minden üdülöhelynek van saját egészségközpontja,
amelyekhez csak tagok férhetnek hozzá. Ha még nem vagy
tag, akkor lehet venni jegyet is, hogy beléphess ezekbe az
egészségcentrumokba. 
Tengeri kirándulások és SPA: A libanoni partok mentén
megengedett a motor yachtok és a vitorlás hajók használata
és akár a ciprusi vagy a török partokig is el lehet hajózni.
Müködik a bejrúti Aero-Club és azok, akiknek van pilóta
engedélyük, hódolhatnak repülési szenvedélyüknek.
Kaland és természet: Idetartoznak a kinti természetközeli
tevékenységek vagy bent a barlangban, csak úgy, mint a
kempingezés, valamint az ökoturizmus is gyorsan terjed föleg
a Beeka-völgyben.
VÁSÁRLÁS:
Libanonnak vannak
bevásárlóközpontjai,
ahol helyi és
nemzetközi márkájú termékeket is lehet vásárolni, csak úgy, mint kézmüves termékeket,
kozmetikumokat, ékszereket stb. Libanon hagyományos piacai megtalálhatóak az ösi városokban:
Tyro-ban, Sidon-ban, Büblosz-ban és Tripoli-ban. A kisiparos kézmüvesek hagyományos kerámiákat
és üvegárukat gyártanak, az evöeszközök edzett acélból vagy rézböl készülnek, amelyek nyele kos
vagy bivaly csontokból készül és ezeknek gyönyörü és színes madárfej alakjuk van. A sárgarézböl
és rézböl készült rézmüves áruk közé tartoznak a következök: fodros szélü kancsók és tálak,
hamutartók, kardok és ajtóütközök, amelyek mind-mind szemet gyönyörködtetöen vannak kialakítva
és kézzel gravírozottak. Ruházkodás: selyem és gyapjú kaftánok a férfiak számára, abaya-k (hímzett
pizsama) a nöknek, asztalterítök, amelyek mind-mind népszerüek, föleg akkor, hogy ha kézzel
készítettek, és ha még kis aranyat vagy ezüstöt is varrnak bele. Ne felejtsd el az utolsó vásárlási
lehetöséget a bejrúti reptér Duty free shop-jában!t Compiled by
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AMIT NEM SZABAD KIHAGYNI...

LIbanon számos érdekességet kínál mindenféle igénynek megfelelöen...

1- FÖBB VÁROSOK

Ahhoz, hogy megismerjük Libanont, érdemes ellátogatni a legfontosabb városokba, mint Bejrút,
Jounieh és strandjai, Bikfaya, Broumana, Beit Mery, Ouyone el Simane, Faqra a síelés és a régészet
miatt, valamint Faraya.

2 - RÉGÉSZETI LÁTNIVALÓK

BAALBECK
Egy régi vallási területen a föníciaiak egy csodálatos szentélyt állítottak Baal isten imádása céljából.
Nagyon gyorsan fejlödött a város Nagy Sándor uralkodása idején. Heliopolis-nak nevezték
akkoriban, aminek jelentése „a nap városa” (Helios=nap). Mégis, a legfontosabb építkezések
Baalbeck városában a római idökig nyúlnak vissza. Ez a komplexum három fö épületböl áll:
1-Jupiter temploma az 54 oszlopból álló csarnokkal, (melyböl mára csak a 6 legfontosabb maradt
meg), mindegyik, 20 méteres
magassággal és 2 méteres
átmérövel a legnagyobb római
oszlopok közé tartozik. A templom
egy viszonylag jó állapotban
fennmaradt hatszögletü elötérrel is
rendelkezik. 
2-A Bacchus temploma a római
építészet leggyönyörübb és legjobb
állapotban megörzött épületének
számít. Itt kerülnek megrendezésre
a nemzetközi fesztiválok, színházak,
balett elöadások, klasszikus és
modern zenei koncertek. 
3-Vénusz temploma egyike a ritka,
körkörös tervezésü épületeknek.
ANJAR
Anjar városa 60 km-re, keletre helyezkedik el
Bejrúttól, Bekaa határterületén. Korábban ez a
település kötötte össze a tengerparti
településeket Damaszkusszal. Szíriában a
Bizánci uralkodás után, I. Valid kalifa kezdte meg
a kastélyának építtetését a 7. században, de
csak fia I. Ibrahim kalifa volt az, aki végül lakott
benne.
Anjar kastélya 370 méter hosszú fallal van
körülvéve és egykor mozaikok, freskók,
dombormüvek tarkították az épületét. 
Idövel a város kereskedelmi központtá nötte ki
magát, az utazók és kereskedök számára, akik
Szíria és Libanon között mozogtak, jó
megállóként szolgált.
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TÜROSZ
A fövárostól 74 km-re délre,
a libanoni határon fekvö
várost a föníciaiak azzal a
céllal alapították, hogy a
világ elsö kereskedelmi
nagyvárosa legyen. Hiram
király szarkofágját is a
városban találták meg, aki
Salamon királynak kiváló
cédrus fát adományozott a kastélyának és templomának építéséhez. 
A látogatók végigsétálhatnak a kövezett úton, mely érint egy pompás diadalívet,
római csatornát, az egyik elsö arénát, római szarkofágok területét és egyéb
romot, ami túlélte az asszírok, a perzsák, és az arabok pusztítását.

SZIDÓN
Tengerparti város, 45 km-re Bejrúttól. Mai neve Saida,
mely a történelem egyik legfontosabb kikötöjének
számít, ahonnan a föníciaiak kihajóztak, hogy
felfedezzék a mediterrán világot, kulturálisan és
kereskedelmi szempontból egyaránt. 
A város folyamatosan ki volt téve megszállók
támadásainak: filiszteusok, perzsák, görögök, arabok.
A keresztes vitézeket Saladin üzte el 1187-ben.
Mindezek számos kincset hagytak a városra, többek
között a tengerészeti erödöt, mely a város jelképévé
vált. 
A legenda szerint Libanon déli részéröl (Türosz és
Szidón) rabolta el Zeusz a fiatal Európát, ez látható a
görögök 2 eurós érméjén.
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BÜBLOSZ
Nahr el Kalb és Jeita barlangjai alatt, 35 km-re Bejrúttól északra, Büblosz városa
több mint 8000 éves történelmet és kultúrát egyesít. Egy szikláról lenézve a világ
legösibb kikötöje és egykor virágzó kereskedelmi központja tárul elénk. Büblosz az imádkozás
helyszíne is, az Obeliszk Templomnak ad otthont, ahonnan híres bübloszi fogadalmi szobrocskákat
ástak ki. 
A látogatót ámulatba ejtik az egymást követö kulturális rétegek: föníciai, egyiptomi, asszír, görög és
római. A rómaiak egy szentélyt, egy oszlopsort, és a legtöbb tengerre nézö színházat hagyták
Bübloszra. A kastélyt a keresztes lovagok építették az ösi város falain belül. 100 méterrel arrébb áll
a jó állapotban fennmaradt Szent John-Marc templom, melyet a 17. században emeltek.

TRIPOLI: ST-GILLES
75 km-re Bejrúttól északra található Libanon második fövárosa, Tripoli, egy kikötöváros, mely festöi
szépségéröl és gazdag történelmi legendáiról ismert. Szent Gilles kastélya büszkén magasodik a
város és a tenger fölé. Szent Mária Templom mára mecsetként funkcionál, mely hozzájárult a
nyugati elemek keleti építészetbe való bevezetéséhez. Számos mameluk épület található a
városban, mint például Abdel Wahed, vagy Al’Achraf nagy mecsete. Nem szabad kihagyni az
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Al’Mina kikötö területét sem, a karavánszerájokkal és a
hammamokkal, melyek a relaxáció és a szórakozás

helyszínei.
ÁSATÁSOK BEJRÚT
BELVÁROSÁBAN
1993 októberétöl kezdödtek az ásatások Bejrútban,
a Mártírok terén. Régészek megtalálták a kis Szeráj
alapközeteit, melyek a
19. századból
származnak, valamint a
középkori város
maradványait, melynek
központját a parlamenttel

szemben, a Nejmeh tér jelentette. 
A folyamatos ásatási munkálatok napról napra megerösítik Bejrút
történelemben játszott szerepét. Említésre került már, hogy Bejrútot hétszer
rombolták le és építették újra.
3 - NATURAL SITES

JEITA BARLANG
20 km-re északra
Bejrúttól, a Jeita
barlangban már
látogatók ezreinek állt
el a szava. Két
barlangot felvonó köt
össze, 1000 méter
mélyre süllyedve a
hegy belsejében. Az
alacsonyabbik hajóval
is látogatható, a szük
föld alatti átjárókhoz, és tavakhoz vezetve a látogatókat. Utóbbiak biztosítják a Nahr el Kalb folyó
forrását. A magasabb barlang gyalogosan is felfedezhetö, túravezetö kíséretében. Mindkét barlang
látogatása ámulatba ejtö élményt jelent a turisták számára: álló- és függöcseppkövek, megidézve
az állat- és növényvilágot, vízesések, tavak, természetes oszlopok, egy szürrealisztikus világ, mely
folyamatosan fenntartja az emberek érdeklödését. 

QUADICHA BARLANG
Bejrút északi részén, a cédrusok és Becharreh között elhelyezkedö barlang, habár kisebb, mint az
elözö Jeita, de mindenképpen megér egy látogatást. 15 perces sétával elérhetö egy kis ösvényen,

kilátással a Qadisha, más
néven Szent völgyre. A
bejárat elött található
teraszról szintén
csodálatos panoráma
tárul elénk a völgyre.

A CÉDRUSOK
2000 méteres
magasságban állnak a
híres libanoni cédrusok,
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továbbra is
magabiztosan, a
szélviharok ellenére.
Gyakran nevezik öket
Arz el Rab-nak, vagyis

Isten cédrusainak is, a természet csodájának tartva a fákat. Nemzeti kincsként nyilvántartva, a
rendszeres ellenörzéseknek köszönhetöen néhány cédrus már több mint 1000 éves. A Bibliában
és ösi történelmi könyvekben is megtalálható, hogy a cédrus az örökkévalóság és a bölcsesség
szimbóluma. Mint, ahogy a Libanoni Köztársaság szimbóluma is, a zászlójukon és a pénzükön is
megjelenik. 
A leghíresebb cédrusok Becharreh régiójában, Libanon
északi részén és Barouk környékén, Chouf tartományban
találhatóak.

QUARAOUN TÓ
Bekaa
tartomány déli részén helyezkedik el. Maga a régió
és a tó is vonzó, különleges látnivalónak számít. A
túra a tónál autóval és motorcsónakkal is
kivitelezhetö (kb. 25 perc).

FAQRA TERMÉSZETES HÍDJA
Nagyon kevés természetes híd található a világon,

ezek közül Libanon birtokolja az egyiket. A Libanon hegy 1500 méteres magasságában - átívelve
a Nahr-Laban folyó felett, gyönyörü kilátást nyújtva Faraya falujára
– csodálhatjuk meg a hidat, miközben a friss hegyi levegöt szívjuk
be.

CHATEAU KSARA TERMÉSZETES TAVAI
Bekaa tartományban, Zahleh mellett elhelyezkedö 3 km hosszú
természetes tavak szintén megérnek egy látogatást.

4 - RELIGIOUS SITES

HARISSA
A magasban (500 m
felett) egy óriási szobor
néz le a Lounieh
öbölre. A 19. század
végén felállított
Szent Mária szobor
egy szentélyt is rejt
(egy kápolnát a
talapzatban). A
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csodálatos panoráma garantált a szobor tetejéröl. A part és a kilátó között felvonó
üzemel.
A QADICHA VÖLGY

Becharreh mellett,
Bejrúttól északra, Qadisha szent völgye
sziklákba épített kolostoroknak és

erödítményeknek ad otthont, melyek tökéletesen illeszkednek a hegy
arculatához. 
Quzhaya Szent Antal kolostorát a 16. század végén alapították.

Érdemes még meglátogatni
a Mar Licha kolostort,
Maronite szentélyt, és
egyéb barlangokat,
menedékeket a területen.

TEMPLOMOK ÉS
KÁPOLNÁK
Rengeteg templommal

találkozhatunk Libanonban, a régitöl modernig, katolikus, ortodox, protestáns, örmény… Mindegyik
megér egy látogatást, hiszen hüen tükrözik a keresztény vallás fontosságát a libanoniak életében.

KOLOSTOROK
Az ország bövelkedik kolostorokban is,
ezért itt is megemlítünk egy-két „kötelezö”
látnivalót: Mar Chaya Broumana, valamint
Szent János görög-katolikus kolostor,
Khounchara-ban, továbbá a Szent

Charbel kolostor és a Belmont
apátság.

MECSETEK
A leghíresebb mecsetek a
következök: a nagy Tripoli mecset
(monumentális építmény,
13.században épült, ötvözve a
francia építészet elemeit), a nagy
Saida mecset ( elsö ránézésre egy
erödre emlékeztet, a mecsetet egy
ösi templom helyére állították), és
végül a Bejrút mecset vagy Omar
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mecset (eredetileg egy, 1113 és 1150 között épült római templom volt. 1291-ben a
muszlimok mecsetté alakították át, hozzáépítve egy minaretet).5 - PALACES &
MUSEUMS
BEIT-ED-DINE KASTÉLY

45 km-re Bejrúttól dél-keletre, a Beteddine (hit
háza) pompás palotája valódi mintája a 19.
századi nemzeti építészetnek. (Emir Bechir

Chehab építette)
Hercegek
fényüzö
rezidenciájaként,
a kastély magán
hordozza az
iszlám és a gótikus-
reneszánsz építészet
stílusjegyeit is. Ezeket
láthatjuk az árkádoknál és a
homlokzaton, a fa
munkálatoknál, a
mennyezeten.

NEMZETI
MÚZEUM-BEJRÚT
Az épület 1930-ban
épült és 1939-ben nyitották meg. A múzeum
nemzeti gyüjteménye a háború alatt szerte a
világon különbözö helyekre került. Mára már
ismét egyesítették a kincseket és látható a közönség számára is.

A BEJRÚTI AMERIKAI EGYETEM
RÉGÉSZETI MÚZEUMA
Ennek a magán kézben lévö múzeumnak
a gyüjteménye a közép-keleti kultúrát
mutatja be, egészen a közelmúltig. (kb.
10000 tárgy és ugyanennyi érme)

DEIR EL KAMAR PANOPTIKUM
A történelem legbefolyásosabb személyeinek
viaszfiguráit tekinthetjük meg ebben a kis
múzeumban.

BÜBLOSZI PANOPTIKUM
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Kis múzeum, ahol a legnagyobb történelmi személyek viaszmodelljei találhatók.

A GEBRAN
MÚZEUM
Becharreh északi részén található a
Gebran Múzeum, mely a libanoni
filozófus, festö és költö, „A Próféta”
szerzöje, Gebran Khalil Gebran
irodalmi munkásságát és

festményeit mutatja be.

SELYEM MÚZEUM (BSOUS, CAZA ALEY)
ÉLÖ SELYEM: Selyem készítése, a hernyótól a késztermékig.
-selyemhernyók, selyemgubók, szövölepke
-régi gépek, selyem termékek
-szövöszék
-szeder „Arany Fa”
-selyem gombolyítás
-régi fényképek
-vezetett túra: az állandó gyüjtemény: helyi és keleti selyem,
Madagaszkárról származó selyem
-panoráma terasz, bolt, kávézó. Séta az illatok kertjében.

ROBERT MOUAWAD PRIVÁT MÚZEUM
Amit éveken keresztül gondosan építettek, most átalakult,
hasonlóan a városközponthoz, az élö csoda egy példájává… Az épület kiállta az idö, a hódítók,
hösök és a háború próbáját,  és habár megörizte díszes, olasz gótikus stílusú homlokzatát, egy
külsö-belsö felújításon átesett.

A múzeum egyik prezentációjában találóan foglalják össze Mouawad eredményét: „Egy 110 éves
kastélyt átalakítani egy privát múzeummá, bemutatva müvészeti alkotásokat és személyes
ékszergyüjteményét, egyidejüleg mutatja Robert Mouawad bátorságát és elörelátását, végig hü
maradva a hagyományokhoz”. A Bejrút szívében elhelyezkedö múzeum nemrég nyitotta meg kapuit
a közönség számára. 
Egyike azon múzeumoknak, melyeknél a legföbb kiállítási darab maga az épület. 

MEEM MÚZEUM
A múzeum kincsei között találunk értékes fémeket,
aranyat és ezüstöt, valamint közeteket (rubin,
topáz, smaragd). Gyakran speciális megvilágítást
alkalmaznak az egyes darabok különleges
színeinek (pl. tanzanit), drágakövek

átlátszóságának (pl. peridot, turmalin), valamint például az
arany és ezüst látványos fonalszerü részeinek kiemelése
érdekében.
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ÖRMÉNY KOLOSTORMÚZEUM - BZOMMAR 
A múzeum a keleti világi és vallási müvészetröl ad egy általános képet, különös
tekintettel az örményekre. Találunk itt Emir Bashir-tól származó szuveníreket, aki
amikor csak utazott, minden tulajdonát és vagyonát a kolostorra bízta. A területet
gondozott szölöültetvények is gazdagítják, ahonnan kiváló, híres borok
származnak. A látogatóknak lehetösége van kóstolása és vásárlásra is. A kolostor

egész évben várja a turistákat, diákokat, kutatókat és zarándokokat. 
Az egyik templomot Szüz Mária Mennybemenetelének szentelték fel, ahol a helyreállítási
munkálatok alatt egy fontos régészeti részre bukkantak, melyet múzeumként nyitottak meg.

MLEETA MÚZEUM
Mlita egy természetes múzeum a hegyvidéki terület szívében. Célja, hogy megörizze
azokat a helyeket, ahol az iszlám, Izraellel szembeni ellenállásának nyomai
láthatók, a 1982-es megszállás óta.

ÖSKORI MÚZEUM
Jezsuita tudósok több mint 500 öskori darabot gyüjtöttek össze a 19. századtól, melyek a Szent József
Egyetem történelmi múzeumában kerültek kiállításra. Az öskori ember mindennapi életét mutatják be
különbözö kiállítási technikákkal. A túra végén pedig, egy dokumentumfilmet is megtekinthetnek a
látogatók. 
Nyitvatartási idö: kedd-szerda, péntek-szombat: 09:00-15:00. A múzeum ünnepnapokon és iskolai
szünetek idején zárva tart.

CILICIA MÚZEUM (ANTELIAS) 
Hivatalosan 1998. március 30-án nyitotta meg kapuit és egy könyvtárnak
is helyet ad. A legtöbb értékes relikvia és a vallási müvészet darabjai a
katholikosz területek kincsei közé tartoznak. 1915-ben Sisböl Aleppoba
szállították öket, majd 1930-ban Antelias-ba kerültek. Mára egy jelentös
gyüjteménnyel büszkélkedhet a múzeum.
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SURSOK MÚZEUM 
Nemrég nyitották meg újra a több éves renoválási
munkák után. Libanon történelmét foglalja össze
fényképeken, kéziratokon, festményeken és
szobrokon keresztül.

6 - ÖREG BAZÁROK

Nincs elbüvölöbb, mint sétálni a régi arab piacokon, ahol a múlt teljes
hangulatát átélhetjük. Nem szabad kihagyni Bejrút, Büblosz, Zouk és Tripoli
piacait.

Libanonban számos turisztikai tevékenység közül választhatunk: vízi és téli
sportok, hegyi és kalandtúrák, kulturális és vallási látnivalók stb…
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GÖRÖG ORTODOX MÚZEUM
A Szent György Görög Ortodox Katedrális központi épület 
közösségnek. Ez a föváros legöregebb temploma, és az eg 
számít a régióban is. A háború alatt lopás és vandalizmus á 
ban kezdödtek a helyreállítási munkálatok és 2003 decem 
meg újra.
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