LÜBNAN BU GÜN
Alan

10452 Sq. Km (4036 SQ mil)

Nüfus 4,000,000
Başkent Beyrut
Dil Arapça , Fransızca ve İngilizce.
Saat GMT+ 2
(GMT 3 Eylül sonuna kadar Mart sonuna gelen)
Elektrik 220 volt ac, 50 Hz
Telefon ülke kodu: 961 sabit ve cep ağlar.
Mesaj Avrupa'ya hizmet genellikle ABD'ye beş ya da altı gün dört gün sürer. DHL, aramex
basın gibi hızlı.
Başin Bazı Gazeteler, Arapça, Fransızca, İngilizce tek bir tuşuna basın. Arapça, Fransızca
İngilizce aylık haftalık dergi.
Para birimi Lübnan Lirası = 100 belirtiliyordu. LL 1500 oranda ABD Doları nakit ve ödeme
için olağandır.
Kredi kartları Mastercard, American Express ve Visa sınırlı kabulü. Kredi kartı şirketiniz için
tüccar kabul edilebilirliği ve mevcut olabilecek diğer hizmetlerin ayrıntılarını denetleyin.
Seyahat Çeki sınırlı
Yalnız kabul. İçe veya dışa aktarma (haricinde, sadece ilan sınırına kadar verilebilir alınan Altın
sikkeler) Yerel ya da yabancı para biriminin döviz kısıtlamaları kısıtlamalar.
Bankacılık saatleri 08 h 30-14 00 saat Pazartesi-Cumartesi. ATM kullanılabilir.
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Duty Free aşağıdaki ürünler Lübnan gümrük vergisi ödemeden alınabilir: 200 sigara veya 200
gr puro veya tütün 200 gr; 1 litre alkol; 60 gr parfüm. Varış ve ayrılış ilginç fiyatlarla Duty Free
de satın alabilirsiniz.
KDV KDV (VAT Value Added vergi) hareketinde işletmelerin yüzde 10. Şubat 2002
Lübnan'ın vergi reformu planı'Uluslararası eğilim ile uyumlu bir parçası olarak kullanılmaya
başlandı. Ancak, Lübnan çıkış yapan turistler üzerinde kayıtlı KDV perakendeciler
konaklamaları sırasında satın alınan malların KDV iadesi hakkı vardır. Yurt ve Lübnan'daki olan
fiyatının 3 sürekli ay aşmaz ikamet eden her yabancının veya Lübnan kişi için KDV iadesi hakkı.
KDV iadesi otel, telekomünikasyon, araba kiralama gibi hizmetler için geçerli değildir rehberli
turlar, yiyecek içecek (restoranlar, kafeler, süpermarketler).
Din 17 Topluluklar arasında paylaşılan din üç monotheist dinler.
Sosyal kuralları el sallayarak tebrik normal formdur. Özellikle bir yemek için eve davet etti,
küçük bir hediye vermek için kabul edilir. Bildiğim kadarıyla elbise söz konusu olduğunda,
rasgele elbise içinde ana kasaba, nerede elbise yerine resmi olmak eğilimi dışında gündüz
giymek için uygundur. Zeki otel ve lokantalar genellikle misafirler akşam yemeği için giyinmek
için gerektirir. Sigara yaygındır ve nerede dışında kabul edilebilir belirtilmiş.
İş iş adamları genellikle giymek bir ceket ve kravat. İngilizce ve Fransızca birçok yerel iş
adamları tarafından yaygın olarak konuşulmaktadır ve normal nezaket gözlenir. Randevular ve iş
kartları kullanılmaktadır.
İpucu Hizmet devrilme genellikle otel bulunur ve Restoran faturaları, ipuçları gerekli ama
kabul edilmiş değildir. Taksi sürücüleri için hiçbir.
Araba Kiralama mümkün. Arama, seyahat acentesi veya Avis Europcar, Hertz, Budget, etc.
Trafiği düzgün dış ana kasaba. Şehir ve yakın banliyölerinde zor.
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Coğrafya
Lübnan hisseleri sınırları Kuzey ve Suriye ile Doğu ve güney batısında ise İsrail ile Akdeniz
yatıyor. Dağlık bir ülke ve iki paralel sıradağlarının Lübnan ve Anti-Lebanon arasında bereketli
Bekaa Vadisi yatıyor. Yaklaşık olarak yarısı ülke üzerinde 900 m (3000 feet) yükseklikte
yatıyor. Bu küçük çeşitli güzellik ve seçim o eşit olması için birkaç yer vardır sahne doludur.
Ünlü sedir ağaçları dağların yüksek büyüme, düşük yamaçlarda üzüm, kayısı, Erik, şeftali, incir,
zeytin ve arpa ayı ise genellikle terasların üzerinde özenle dağları biçilmiş kaftan. Kıyı ovada,
narenciye, muz ve sebze, turp ve küçük yamalar yetiştirilen fasulye yetişiyor. Kısacası Lübnan
topraklarında dört bölge bölümleri içerir:
- kıyı düz çok dar, beşiği Denizcilik uygarlık Fenikeliler.
- Kuzey-Güney, Mount Lebanon, daha üçüncü toprakları kapsayan odaklı dağların toplu ve
yeşilimsi olan occidental gögüs değişiyordu, sık sık güzel tarafından kesilmiş ve pitoresk vadiler,
yavaş yavaş üzerinde otuz kilometre ülkenin en yüksek Zirvesine kadar yükselir: aniden
düştüğünde ise kurak oryantal gögüs Kornet Es Sauda (3088m) Sunnine (2628m).
- 8-15 Km genişlikte çok kuzeyden güneye ortalama yüksekliği 1000m, Bekaa ile 120 km
uzanan - Yaylası. En son olarak, Anti-Lebanon ve Hermon, zincir, dağlar Batı kanadını
neredeyse, kuzeyden güneye, çok odaklı terk ve hangi satırını şekiller Lübnan ve Suriye
arasındaki kenarlıkları.
Bu bölünme bir coğrafi çeşitlilik gösteren çeşitli andıran birçok medeniyetler bilseydim bir
bölgenin arkeolojik ve tarihi hazineleri olağanüstü konsantrasyonu ile daha fazla tercüme. Böyle
güzellikleri, doğal, insan, arkeolojik ve tarihi gibi üzerinde küçük bir yüzeye pek çok ülkede,
genel iyi adama kendi iklim, onun havada hafiflik, onun bitki ince gölgeli zenginliği nimet
tarafından verilen yok toplandı.
Lübnan sevgiyle, ziyaret için uzun uzadıya olduğunu sık sık durduruluyor, onun yaylar su içme,
güneş altında düşkünlük, yere ya da her yerde su kenarında ortaya bu güzel kafeler çadır altında
düşen bir Roma Tapınağı'nın başkenti oturmuş.
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Tarih
Lübnan Dağları ve su göreli zenginliği olan Ortadoğu geri kalanı farklıdır. Dağlar tarihi boyunca,
ulaşılmaz bir cenneti kabileleri ve dini grupların, baskı ve zulüm Orta Doğu'nun diğer
bölgelerinde kaçan hazırladık. Ortadoğu'da asıl gruplandırmalar vardır: Maronites, benzersiz
olarak Doğu Hıristiyanlar arasında bağlantılar muhafaza ve Avrupa; kendi destek güvenli
Hıristiyanlar Şii, Sünni çoğunluk; zulüm kaçmak için Lübnan'daki geldi; Dürzi sapkın bir
Müslüman mezhep 10th yüzyılda kuruldu. Bu sonradan işgal Lübnan - Osmanlı Türkleri
sömürge güçler ve Fransızca - bu tarikat daha fazla veya daha az kendilerini terk içerik. Siyasi
güç ile göreli barış içinde ikamet topluluklar arasında Hıristiyanlar, Şii ve Sünni Müslümanlar,
1970 yılına kadar bölünmüş.
Tarih için kaç kişi böyle karmaşık bir karışımı gibi Lübnan doğarlar. Eski insanlar çok sayıda,
yayılmış kıyılarındaki ve daha sonra oldu dağ Lübnan devlet - ve tam olarak kim olduğunu
bunlar henüz bilmiyoruz Cananeans, Fenikeliler - Atalar eklenmiştir, modern zamanlarda diğer
öğeleri bir kalabalık. Ancak Lübnan'da dil verdi ve derinden kendi uygarlık işaretlediğiniz
olanlar Araplar vardı.
Olarak için zihniyet, yaşam koşullarının Beyrut'ta, dağlarda o kadar farklı ve tamamen sert doğru
anlamak. Yardımseverlik ve dağ insanları ve bu özellikleri davranışı da az Lübnan karakteri
vurgulu bulunduğunda onur komut duygusu.
Gelecekte Lübnan gelince daha hiç Orient geçidine olacaktır. Barış, hoşgörü ve demokrasi bir
ülke olarak giderek daha fazla yüklü Lübnan olacaktır.
Lübnan parçalanmış siyasi
Açıdan ayrı 15 yıl içinde onun baskı yaptı duvarlar, binalar, yollar, Alınanlar bir iç savaş
sırasında. Ama Lübnan onun yaraları iyileşme ve son siyah sayfası 1990 yılında açıldı. Lübnan
normale ' dir. Karanlık yıllar artık geçmişe ait.
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EKONOMİK profili
1990 yılında Lübnan'daki savaşın sonunda yeni yapılar için yol verdi. Beyrut şehir eski rolünü
ve aşağı yeniden inşası devam ettirmek isteyen kasaba alan büyüme sürecinde ilk adımdır.
Geleceği üzerinde iddialı bu anlayışına göre Lübnan toplumu geliştirme ve Beyrut şehir
merkezinin yeniden inşası için 1,6 milyon m2 harap Kara geçen ve şimdiki yıllardır geniş imar
yarda birine dönüştürerek Beyrut'un kalbi yeniden yapılandırma Projesi başlatıldı.

Proje, restorasyon ve tüm eski Anıtını, dini binaların yanı sıra özellik binalar, geleneksel
pazarları yeniden inşası, bir program kurulması rehabilitasyonu 3 aşamadan, aramalar ve
arkeolojik kazılarda, bir arkeolojik alanı oluşturarak veya müze ve halka açık yerler kapayarak
izleri restorasyon izin öngörmektedir. Yaklaşık 2 Aşama var olmanın Beyrut merkez elde artık
daha etkindir. Bir galeri restoranlar, gece kulüpleri, barlar civarında yayılır. Ayrıca, 2 diğer
alanlarda gerçek eğlence gün gece yani yaşıyor olma Monnot Cemayze çizim nesneleridir.
Lübnan'daki bankacılık sistemi tarafından savaştan etkilenmeyen nadir sektörlerin ve bu giriş ve
çıkış, büyük harf olmayan herhangi bir denetim sağlayan ekonomik ve liberal sistemi sayesinde
oldu. Bunun için bankacılık gizlilik, dünyada eşsiz mevzuat eklemek. Bu açıdan, kökleri
Lübnan'daki Bağımsızlık beri yerli ve Yabancı Bankalar aldı. Olaylar sırasında kapıları kapatan
Bu bankalar hızla geri inanılan Lübnan, yeni görünüş pazarındaki paylarını almaya ön sahne
geliyor 21 asır Pazar olması.
Ekonomi kafa karıştırıcı: görünüşe derinleştirmek için istekli olmayan ziyaretçi için bir kanıt
iddia: Lübnan da bir ülke nereye küstah zenginlik yaymak yanında göreli yoksulluk sefalet ile
acımasız yönleriyle kesinlikle olmayan ise. Yoksul ülke çocuk sağlığı nefes. Genişletilmiş
zenginlik olarak bu sayede önemli bir azınlık bolluk içinde yaşayan hemen hemen hiçbir şey bu
ülkenin üretir beri aslına esrarengiz görünüyor. Lübnan, toprakta petrol bulmak için komşuları
gibi şans yoktu. Hatta önemli cevherleri.
Sadece doğal zenginliği, onun toprak, turizm, işletmeler ve her şeyden önce kendi insan
kaynakları bölümünü doğurganlık kalır. Sınıflandırılmış reklam bir göz tüm Ortadoğu çokuluslu
şirketler Lübnan'da acemi üst yönetim ve mühendislik insan kazmak dahil ne kadar büyük
şirketlerin gösterecektir. Lübnan güvenilirliğini en son ne zaman tüm beklentileri aştı Hazine
Tahvili ABD Doları abone kanıtlanmıştır.
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Kültürel hayat Lübnan da
Lübnan geri kültürel faaliyetleri ile güncel. Mimarisi modernize edilmiş ve şehir merkezinde
yakında görmek için fırsat olacaktır. Ancak onun eski yutrseverlik değil unutmuş. Aksine
restorasyonu anıtlar ve tarihi yapılar büyük imar bahçesinde önemli bir yer işgal. Arkeolojik
kazılar - aslında kurtarma - ne kadar bizim arazi anılar ve kültürlerin zengin olduğunu
doğrulamış olursunuz. Bu bizi geleceğe çok ilgi ile bu nedenle geçmişimizi beslemek için ve
bunu korumak için bakmak için teşvik.
Dışarı onun barınağı Lübnan vatandaşı, barış sürecinin yeniden katılır. Kültür, sanat, yaşam,
sevinç tutkusunu hayatının geri vardır. Onun tek isteği var: iki öldürülmesinde tanışın: ülkesinin
ve Batı. Onun enerji sınırları kalır. O hızla eğitim sistemi düzleme, zengin bir program benimser.
Üniversiteler ve okullar reform: UL (Lübnanle üniversite), USJ ( Aziz Joseph üniversite), USEK
(Aziz Ruh üniversite Kaslik (Université Saint Esprit de Kaslik)),AUB( Amerikan Üniversitesi),
BUC (Beyrut, üniversiteler ), NDU (Notre Dame University), ALBA (Lübnanle Akademi güzel
sanatlar ). Bu üniversitelerin herhangi bir zamanda sunulmaz bir uzmanlık değildir. Okullar
gelince, onlar dünyanın en iyileri arasında kabul edilir. Hangi Lübnan eğitimlerine devam etmek
bizim gençler ve kendi programına bir süreklilik sağlamak üzere yabancı sakinleri için imkanı
verir.
Fransızca ve İngilizce Arapça yanında şu anda konuşulan, ancak diğer diller öğretti ve konuşulan
İspanyolca, İtalyanca ve Almanca gibi.
Heykeltıraşlar, müzisyenler, Birçoğu Uluslararası Şöhret Gebran Khalil Gebran, Georges
Shéhadé, Nadia Tueni, Amin Maalouf, Venüs Ghatta Khoury edebiyat ve şiir gibi ulaştı.
Shafik Abboud, Assadour, Saleeba Doueihy, Hüseyin Madi, 'Hrair ve yangın' Paul
Guiragossian de resim. Feyrouz, Rahbani kardeşler ve Magida El - Roumi şarkı ve Doğu
Müzik, oryantal modern koreografi Caracalla dans asker, Nasır Makhoul ünlü folklorik
asker ve diğerleri, Lübnan, Ortadoğu, Avrupa, Amerika ve Avustralya gerçekleştiriliyor.
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Tiyatro da kapı ve sahne uzağa yeniden açıldı. Hafif komedi ve müzikal “şonsonie'', tiyatro
tarafından geçen melodram, gözlük tüm kategoriler için geçerlidir: Fransızca, Arapça ve Türkçe
konuşan. Lübnan yeniden kendi kültürel organları nefes alır. Bir gün olmadan bir konser, bir
resital, konferans veya bir sergi değil. -'Beyrut gece' her zaman tam Neyse - ama aynı zamanda
arama Kültür ve rafine eğlence insanlara daha fazla özel restoranlar ve gece kulüpleri değildir.
Biz ne sanatsal sergiler de sanat galerileri saymak değildir. En önemli olanlar : Bekhazi Galerisi,
uzman uygulanarak, Sursock Müzesi ve onun yıllık Fuar, üç Achrafieh, Lübnan ve temsil
ettikleri ülke arasında kültürel değişim için tetikte kalır yabancı Kültür Enstitüleri unutmadan
olmadan Kaslik, Alwane Galerisi'nde bulunan .
Yerel önemli etkinlikler yer Lübnan'daki Baalbek International Festiival (www.baalbeck.org.lb),
Beiteddine (www.beiteddine.org), Byblos International (www.byblosfestival.org) festivalleri ile
yaz aylarında tepe ile yıl boyunca alıyor. Gösterileri dikkatle, çok farklı ufuklar performansı
sunmak için seçilir; efsanevi büyük sanatçılar ve yeni Çağdaş Sanatçılar ile seçilmiş yerel ve
Uluslararası Tiyatro, dans ve müzik gösterir. Bir başka önemli olay Al Bustan tarihleri arasında
orta Şubat ve Mart sonunda alarak her yıl Festival (www.albustanfestival.com) ' dir. Festival her
yıl özel bir tema çevresinde zengin ve homojen bir programı odaklı sunulması, bir ülke veya
şehir kültürünün kutlayan veya bir özel konu keşfetmek özel bakım alıyor. Sanatçı, çalışmaları
ve konserler onun tercihini cesur olmak için Festival seviyor. Festival süresince orada bir Sanat
Sergisi Galeri tarafından tanınmış bir sanatçı.
Başka iki yaz yerlerini bulma sürecinde olan Festival Deir Al kamer ve Zouk Mikhael festivaller
olaylardır. Deir Al kamer Festival, bir cazibe Chouf dağların sadece dakika Beiteddine, yakın
aile dostu bileşenleri tanıttı ve öğeleri uyarlanmış olan bir şehirde çocuklar, özellikle yetişkinler
için amaçlanan performansları ek olarak.
Zouk Mikhael Jounieh koyuna bakan dağ eteği üzerinde bir anfi tiyatro Festivali bir sahne Bale
Romeo ve Juliet ve müzikal, Evita da dahil olmak üzere ilk yıl performansları ile hizmet
vermeye başladı, 2003'te restore edilmiş Lübnan taş evleri, "Eski pazarları" bölge geliştirmiştir.
Onun doğal ve romantik bir ortam potansiyel dayanarak, Zouk Mikhael Festival başarılı bir
perde daha yakın Lübnan'ın ana festival sezonu için evrim.
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Evde kalır karakterler için aralarında bazı belgesel ya da programları çocuklar için uzmanlaşmış
yaklaşık yirmi T V kanalları vardır. Radyo istasyonları aynı seçenek sunuyoruz: siyasi, sosyal,
sanatsal, müzikal (Klasik, caz oryantal,...). Aynı Gazeteler için geçerli ve dergiler moda, iç
tasarım, fotoğrafçılık, Ekonomi, çeşitli konularda ve birçok dillerde uzman. Tabii ki bu Lübnan
uydu uluslararası T V programları Saat alıyor.
Sinemalarda da vardır çok sayıda ve en son filmler, Avrupa ve ABD sadece birkaç hafta
aralıklarla görüntüleme imkanı sunuyor.
Ama her şeyden önce Lübnan size hoşgeldiniz istekli. Uyanış ve geri dönüşüm sonra Lübnan
kapılarını açıyor ve imzalamanız ve konaklamanızı keyifli ve genişletilmiş kesinlikle olacaktır
güven.

Alışveriş
Tüm öğeleri dekoratif ve el yapımı çok düşük fiyatlarla sunan ülke çapında alışveriş Lübnan
geleneksel pazarları ya da pazarlar buldu. Geleneksel seramik ve cam ürünleri özel alımları
dahil, çatal temperli çelik veya bakır ram ile yapılan veya güzel ve renkli kuşlar kafa şeklinde
şeklinde tutamaçlar bizon kemik. Pirinç ve Bakır ürünler şişler, yivli kase testiler, kül tablaları,
kılıç ve kapı durmak tüm çekici tasarlanmış ve el işlemeli içerir. El işlemeli altın ve gümüş gibi
bez, ipek ve yün kaftanlar, düğün (işlemeli gecelik) ve tablo keten popülerdir. En son Bati
dükkan satmak ve Uzak Doğu malları, giyim, kozmetik, Elektrikli aletler, Hediyelik eşya, İtalyan
mücevher dahil olmak üzere, genellikle önemli ölçüde ev fiyatları düşük fiyatlarla İsviçre saatler.
Senin son dakika Beyrut Havalimanı duty free shop alışveriş yapmayı unutmayın.
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İKLİM
Dört mevsim vardır. Yaz (Haziran-Eylül), sahil ve soğutucu dağlarda sıcaktır. İlkbahar ve
sonbaharda sıcak ve keyifli. Kış (Orta Aralık) dağlarında çoğu yağmur kar var. Lübnan bir
Akdeniz ülkesidir ve ılımlı bir iklime sahiptir. Kayak sezonu Aralık ile Nisan ayında başlayan ve
birçok kayak merkezleri güzel otel ve hanların keyifli Kayak amatörler için sunuyoruz.

Konaklama
Lübnan vardı dikkat çekici ve etkileyici bir otel tatil Beyrouth ve dağlar. Savaş sırasında bu
Anıtını birçoğu yıkıldı ve yeni yapıların ortaya çıktı. Beyrut'ta, biz MÖVENPİCK hotel resort,
PHOEINICIA INTERCONTİNENTAL hotel, METROPOLITAN palace hotel, CROWNE
plaza BEIRUT, HABTOOR grand hotel - kongre merkez 5 yıldız sınıflandırılmış Spa .
Beiteddine içinde MIR AMINE Sarayı 5 yıldız otel biz-si olmak Beit Mery AL BUSTAN 5
yıldız zengin çizim odaları, restoranları, oditoryum, bahçeleri, yüzme havuzu ve özellikle eşsiz
konumunda, Broumana GRAND HILLS VILLAGE spa muhteşem bir tepe-üst yer bulmak
sağlar 360 derece bulduğumuz bölgesinde. Beyrut ve Akdeniz özellikleri dağlarının karla kaplı
zirveleri yayılan gösterim mineral spa havuzu Ouyoun Simane önde gelen kayak hedef olarak
Ortadoğu MZAAR INTERCONTİNENTAL resort spa alkışlanan bulduğumuz vücutta masaj
için güçlü Su jetleri ile sıcak. ve Zahle KADRI GRAND hotel beş yıldız bulabilirsiniz ünlü
Berdawni Nehri üzerinde yer alan otel. Baalbek, Anjar ve diğer pek çok Antik Roma kalıntıları
40 dakikalık mesafede.
Birçok güzel kompleksleri Tabarja ve Aquamarina, Rimal, Manar ve Portemilio gibi kıyısında
inşa edilmiştir.Laklouk, Broumana, Ouyoun Simane kayak merkezleri.
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Restoranlar: Turist için kullanılabilen çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Fransız mutfağı,
oryantal mutfağı, İtalyanca ve Çince, Japonca ve Tay dili, ızgara ve salata bar, barlar ve kafeler,
pizzacıların ve lokanta, vb.. Sonsuz bir listedir. Bütün pratik günlük büfe ve iş yemekleri sunan
güzel lokantaları ile donatılmıştır. Genç ve orta yaşlı her zaman ne onların tadı ve bütçesi karşılık
bulmak.
Gastronomi: Lübnan Gastronomi bir zengin çeşitli ürünler ve Lübnan, çeşitli bölgelerden gelen
malzemelerin karışımıdır. Nerede Akdeniz diyet sağlıklı diyetler dünya biri olarak kanıtlanmış
oldu bir anda, sağlık ve zevk birleştiren Lübnan mutfağı başarılı oldu.
Zeytinyağı, otlar, baharatlar, taze meyve ve sebze genellikle, süt ürünleri, tahıl, balıklar ve et
olarak kullanılır. Mezze ayrıntılı çeşitte sıcak ve soğuk yemekler, Lübnan mutfağı ünlü dünya
çapında yapmıştı. Salata Tabboule, Fattouch, aynı haviar birlikte tipik Mezze oluşabilir:
Hommos ve Moutabal ve Sambousseks ve son olarak doldurulmuş üzüm yaprağı gibi bazı
köftesi. Lübnan düz pide ekmek Lübnan her yemek için önemlidir; ve çatal kullanımını
değiştirmek için kullanılabilir.
Lübnan, her şeyden once "Arak" ülkedir. Arak Pastis (Fransız çeviri), Sambuca (İtalyanca çeviri)
veya Uzo (Yunasistan çeviri) benzer bir anason aromalı içki var. Aperatif olarak ya mezzes ve
giriş sarhoş olduğunu. Tat değerinde olan başka bir Lübnan, şimdi dünya çapında bir üne sahip
Lübnan şarap içecektir.
Şarap imalathaneleri öncelikle nerede kurak, güneşli gün ve serin akşamlar, mükemmel bağ
İklim yaratmak Bekaa Vadisi'nde bulundu. Üç büyük isimlerle Lübnan şarap Châteaux Ksara,
Kefraya ve Musar (Beyrut yakınındaki Mount Lebanon bölgede yer alan) vardır. Şarap basın ve
çeşitli yarışmalar ve Avrupa'dan getirilen Cizvit rahip tarafından 1857'de kurulmuş en eski
şaraphane onların şarap Avrupa, Kuzey Amerika ve yakınındaki .Ksara önemli bir bölümü ise
ihracat uluslararası beğeni kazanmış şaraplar üretmek.
Giderek, Lübnan şarap imalathaneleri kendilerini turistler rehberli turlar şarap imalathaneleri ve
üzüm bağları, yemekleri, şarap tadımı ve özel akşam ve hafta sonu etkinlikleri ile pazarlama.
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Gece hayatı: Gece kulüpleri ve stereo pikap kulüpleri, Beyrut ve dağ tatil akşamları baharat.
Orkestralar, karın ve folklorik dansçılar ve kat gösterileri için birçok solo gitarist aralıkları
eğlence sunuyoruz. Beyrut'ta, bazı İngiliz tipi pub bulunmaktadır.
Monnot gece hayatı için birinci sınıf bir alan haline geldi ve son zamanlarda Gemayzeh başka bir
sıcak nokta klasik konumla enfes yemek ve bar caz ve Blues ve yerel bantları bilinir sunan haline
gelmiştir. Tam gaz parti kişi için Monnot veya Gemayzeh gece bitmiyor. Gece eğlence, Kültür
ve lüks en göz kamaştırıcı paleti birleştiren Casino du Liban kıyısında unutmamak için şimdiye
kadar hayal ve 320'den fazla ikramiye ve ilerici makineleri en son Las Vegas türü bulunuyor.
Başka bir gece hayatı yamaç Broumana doğal kafeler, restoranlar ve diskolar noktadır.

Spor ve eğlence
Deniz sporları: Lübnan'da Deniz sporları sevdigi. Yüzme, sörf, deniz Kayak, tüplü dalış, jet ski,
deniz bisikleti, yelken Rüzgar. Birçok plajlar dolu İmkanlar sunmak ve en Konuk üyelikleri ve
tatlı su havuzları deniz tamamlayacak. Tekneleri kıyı boyunca tarafından kiralanan ama çoğu
yerel tarafından kıyıya derin sularda balık tercih ederim.
Kış sporları: Dağ Tatil sunan mükemmel konaklama ve kış sporları tesisleri Lübnan Sedir,
Broumana, Laklouk, Zaarour, Faqra ve Kanat Bakish. Kayak kar ve kar sörf formanın yanı sıra
buz pateni vardır. Kayak sezonu Aralık sonuna genel başlar ve biter Nisan ayında Hava bağlı
olarak.
Diğerleri: Tenis, Sqaş, Golf, binicilik, Bowling, Danse, aerobik, Volley Ball, Basket topu, Masa
Tenisi, futbol, vs. Orada birçok kulüp bu alanda uzmanlaşmış. Tüm yaz tatil kendi Sağlık
Merkezi olması ve eğer bir üye erişim kolaydır. Aksi takdirde bilet erişebilmek için Sağlık
Kulübü satın.
Deniz gezileri: Lübnan kıyıları boyunca deniz gezileri, Motor Yat ve yelkenli tekneler
tarafından düzenlenmiş ve Kıbrıs ve Türk sahilleri için uzatılabilir.
Beyrut Aero Club şimdi çalışıyor ve kendi lisansları olanlar Lübnan gökyüzü onların zevk
egzersiz yapabilirsiniz.
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ULAŞIM araç taşımacılığı
ULAŞIM araç taşımacılığı veya mini otobüs, grup sayısına bağlı olarak lüks motor çalıştırıcı
tarafından etkilenir. Bireyler, limosine ya da Kiralık Araba ile veya bir sürücü olmadan sunabilir
ya da bir taksi alabilir.Orada birçok taksi Hizmetleri Saat ve tüm bölgeler için. Paylaşılan taksi,
ulaşım, pratik ve ekonomik bir ortak ortalamasıdır.
VARIŞ YERİ: LÜBNAN
Hava dan:Havaliman dan tarafından MEA, Air France,THY, Avusturya Havayolları, Alitalia,
KLM, İngiliz Akdeniz, Swissair, Egypt Air, Gulf Air, Emirates, Kuwait Airways ve diğerleri
düzenli uçuşlar tarafından.
Kara tarafından :Suriye sınırları Kuzey ya da Doğu'daki.
Denizden:Beyrut bağlantı noktası veya Jounieh, Trablus ve Saida.

VİZE VE RESMİ DAİRELER
Pasaport / vize:
Pasaport:
ötesinde.

Pasaportlar olmalıdır geçerli en az 6 ay Lübnan'daki fiyatına tahmini süre

Kısıtlı giriş pasaportu vize bireysel herhangi bir İsrail damgası.
Ayı değil: ücretsiz 1 ay geçerli vizesi, 3 ay kadar yenilenebilir turizm için geliyor bu ülkelerin
yurttaşları Kenarlıklar ve Havaalanı verilir:
a) Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri (Bahreyn, ksa, Kuveyt, Umman, Katar, BAE) Jordan.
b) Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin Cumhuriyeti, EU ülkeleri, İngiltere, Japonya,
Rusya, Güney Kore, Ukrayna, etc.
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Grup vizesi: En az 10 işgünü varıştan önce adları listesinden taranan pasaport kopyaları ile
ulaştırılması gerekmektedir. Maliyet, talep üzerine iletilecektir. Daha fazla ülke/milliyet, lütfen
bize danışın veya www.general-security.gov.lb (Arapça, Fransızca İngilizce sürümlerinde
kullanılabilir bilgileri) ziyaret.
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ARKEOLOJİK ALANLAR:
BEYRUT
Beri Doğu ve Batı arasında bir Üstgeçit teşkil Beyrut coğrafi konumuna göre dünyanın diğer
başkentlerden ayrı ayarlanır.
Şehir Beyrut, ülkenin geri kalanı gibi çeşitli oryantal ve oksidantal kültürleri, birlik ve ülkenin
zenginliği yapılan bir olgu yanı sıra üç monotheist dinler arasında mutabakat ateşkes değil.
Mount Lebanon bazen beyaz, Beyrut Ramses II için Napoleon, Sargon, Darius, büyük İskender
ve diğerleri tarafından geçen ünlü fatihler tarafından açgözlü bazen yeşil tarafından gölgeli bir
Akdeniz şehri. Beyrut tarihçesi, Fenikeliler ile başlar. O farklı istilaları uzun bir aşamasında
ortaya koymaktadır. Lübnan liman seslenmek için Haçlılar Kudüs yolda olur ve yüzyıllar Turcs
Osmanlılar üzerinde bağımlı olmakla biter. Öyle kesinlikle nedeniyle bu çift patrimoy, Hıristiyan
ve Müslüman, hangi biz Lübnan'ın gerçek özelliğini borçlu tüm antik mirası, biz eklemeniz
gerekir.
Aslında Beyrut şehir sanat galerileri, birkaç müze vardır. Beyrut Milli Müze sayısız içerir ve
ülkenin tanıdığı tüm Medeniyetleri temsil eden kıymetli arkeolojik örnekleri arasında Ahiram
ünlü bir lahit hangi vatandaşlara çivi karakter ve ayrıca eşsiz değer nesneleri dünyanın ilk alfabe.
Şehir aynı zamanda çok sayıda tarihi kilise ve camileri, bazıları da ziyaret edilebilir sayar.

Renovated Building in
Beirut Downtown
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BAALBEK
BAALBEK tarihinde çok eski bir dini site yerine Fenikeliler olmak kurmak Baal ibadet için
kutsanan muhteşem bir kutsal (nerede Baalbek adı). Büyük İskender saltanatı altında kentin hızla
gelişir. Heliopolis denir (güneş kenti, helios = güneş). Ama Baalbek akropolün en önemli yapılar
Roma kere tarih. Büyük bir kültür kompleksi 3 önemli Anıtını toplar:
1 - Jüpiter Tapınağı ile peristil 54 sütun ve bunların yalnızca 6 ünlü sütunu, her 20 metre
yüksekliğinde ve bunları sınıflandırmak en büyük Roma sütunları arasında 2 metre çapında
üssünde ölçüm kalır. Jupiter Tapınağı, oldukça iyi korunmuş bir altıgen ön sahiptir.
2 - Bacchus Tapınağı ve en iyi korunmuş Roma mimarisinin en güzel başarısı kabul edilir.
Savaştan önce tiyatro, bale, klasik ve modern konserleri tüm uluslararası büyük festival
gerçekleştiği budur.
3 - Venüs Tapınağı, olarak, dairesel planı, karşılaştırılabilir ile nadir yapı bir türlü Delphes
Yunanistan tholos için biridir.
4 Photos
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ANJAR (ANCAR)
Ancar şehir, 60 km doğusunda, Beyrut Bekaa sınır bölgesinde yer almaktadır. Bir kez Lübnan
kıyı şehirleri Şam şehir ile bağlantılı. Sonra , Mou'awiya, ardılları biri Bizans döneminde Suriye,
Halife Velid VIII inci yüzyılda onun ülke kale inşası başladı ama oğlunu Halife Ibrahim oldu
kim bina işleri takip ve içinde yaşamış Ancar.
Omeyyades Halife ikincil görkemli konut, inşaat, 'Qasr' adı verilen bu tür büyük yüzeyler
ulaşabilir, Anjar Kastle 370 m. uzunluğunda duvarları ile çevrilidir. Mozaikler, freskler,
kabartmaları ve gravür taş doluydu. Romalılar ve birçok süsler Korint ve Bizanslılar mimarlık
elemanları ödünç alır. Zamanla, şehir içine bir ticaret merkezi ve tüccarlar yolun Suriye Lübnan
geçti ve yalnız bir vaha dönüştürülmüştür.
Photos Arcades of Anjar
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Tyre (Sur)
Başkentin güneyinde 38 km, Lübnan kıyılarında yer alan Sur şehir dünyanın ilk ticari metropol
olmaya Fenikeliler tarafından kuruldu. Kendi ekonomik İmparatorluğu genişletilmiş Sur öyleydi.
Sur içinde ünlü Kral Sur, Hiram, kim Kral Salomon ile mükemmel ahşap sedirlar onun tapınak
ve saray inşası için sağlanan bir lahit bulundu. Ziyaretçi de zafer, bir Roma su kemeri, ilk
hippodromes biri, Roma lahit, mozaik ve Asurlular, Persler ve Arap imha kaçan çok sayıda
kalıntılar alan görkemli bir kemer haçlar döşeli yolu keşfetmek.
Tyre- Roman Arc of Triumph
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Sayda
45 Km Beyrut, bugün denilen Sayda güneyinde yer alan kıyı kenti Sayda (Arapça Sa'id dan=
balıkçılık ) tarihinin bir anda dışarı olan Fenikeliler kalkmıştı Akdeniz dünya ve belki de öteye,
kültürel ve ticari fethetmek için asıl bağlantı noktası oldu. Şehir sürekli işgalciler tarafından
taciz: sığınan, Persler, Yunanlılar ve Araplar. Haçlılar tarafından Selahaddin Eyyubi 1187'de
devirip. Bu mirasçılarını kente kentin sembolü oldu deniz kale gibi önemli bir hazine teslim.
Saida - Crusaders Fortress
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BIBLOS (Cübeyl)
Caita mağara (Jeita grottos) ve Köpek nehir (Nahr el kalb) , Beyrut, kuzeyinde 35 km ötesinde
üzerinde 7000 yıllık tarih ve kültür şehri Biblos (şimdi Cübeyl ) toplar. Kadar bir uçurumun o en
eski liman dünya ve ticari bir kez Bayındır Merkezi sitesi işaretler. Ama Biblos oldu da bir
İbadethane, nerede ve dikilitaşlar Tapınağı arasındaki beri gelen Biblos, adak heykelcikler ünlü
figürler digged idi. Ziyaretçi bindirilmiş kültürel katmanların sayısı şaşkın olacaktır: Neolitik,
Fenike, Asur, Mısır, Yunan, Roma. Romalılar Biblos için anıtsal bir çeşme, bir kutsal, bir sıra
sütunlar ve çoğu tüm bir muhteşem amfitiyatro denize karşı karşıya kaldı. Bu site güçlü Antik
kentin surları içinde Haçlılar tarafından yaptırılan Kalesi yerdir Aziz Jon klisesi (Church of St.
John), Roma tarzı, XIIe yüzyılda ve hala çok iyi şeklinde inşa yüz metre daha fazla duruyor.
Byblos – Amphitheate
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Trablus
75 Km Beyrut’n kuzey ikinci sermaye onun pitoresk boy ve zengin tarihi efsaneler için bilinen
Lübnan, Trablus, bir kıyı kenti bulunmaktadır. Taşkın şehir ve deniz Aziz Cil (St Gilles) Kalesi
gururla duruyor ve tüm diğer Frenk anıtlar için sesi verir. Kilise Hazrati Maryam (St. Mary )Tur
bugün Ulu Cami haline gelmiştir. Oryantal mimarileri oksidontal elemanlarının giriş katkıda
bulunur.
Şehir Mamelouks binalar, Teynal Camii, Abdel Wahed veya yeniden Al’Aşraf (Al'Achraf)
büyük Camii biri gibi sayar. Turlar Aslan Tur (la Tour du Lion) Al'Mina bağlantı noktası, hanları
(caravanserails) alanında unutmamak için ve hamamlarda kubbeler, oyalama ve dinlenme yerleri
ile.
Photos
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DOĞAL SİTELER:
CAITA
Beyrut'ın kuzeyindeki 20 km Caita mağaralar (Jeita grottos) zaten binlerce ziyaretçinin nefes
kesti. İki mağaralar bindirilen, dağların içindeki bin metre kablo araba ile bağlantılı . Alt mağara
içinde yeraltı geçişleri ve Göller gelen nehir ve Nahr el Kalb (kopek nehir) nerede dar yol
kaynağının alır bir kabuk ile ziyaret edilebilir.
Üst mağara yürüyerek ama her zaman Kılavuzu ile keşfedilmeyi. Mağaralar incelenmesi hiç
nefes alan ziyaretçi tanır: Sarkıt ve dikitler çağrıştıran fauna ve florası, su Düşüyor, gölleri, doğal
sütunlar, üzerinde ilginç tutar gerçeküstü bir dünya.
Photos Jeita Grottoes

Qadişa Mağarasi
Beyrut’in kuzey, Bcharreh, bu mağara Caita’dan, daha küçük ve Sedirler arasında da ziyaret.
Qadişa Vadisi Kurtlar Vadisi Aziz olarak da adlandırılan bakan küçük bir patika ile (15 dakika
yürüme mesafesinde) yürüyerek ulaşılabilir. Girişi önünde Teras Kurtlar Vadisi güzel panaromik
bir manzarasına sahiptir.

Photo
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SEDiR
Üzerinde 2000 metre yükseklikte, kara ve gökyüzü, turbulences arasında daha fazla kibirli için
ünlü Sedir Lübnan durma hala. Onlar edilmiş sık sık Arz El Rab (Cedars of God) adı verilen ve
doğanın bir Mucizesi kabul.
Düzenli denetime tabidir ve Hazine olarak sınıflandırılmış, bazı sedirler 1000 yıldan fazla yaş
var. İncil ve antik historical kitaplar gösterdi, Sedir sonsuzluk ve bilgelik sembolüdür. Ondan
beri onun bayrağı ve para rakamlar o da mükemmelliği ile Lübnan Cumhuriyeti sembolüdür.
En ünlü Sedirler Beşarre (Becharré) Kuzey Lübnan ve Şuf (Chouf) Barouk vardır. Beşarre biz
Lübnan filozof, ressam ve şair edebiyat ve resimsel çalışmalarını ortaya çıkarır, Cebran Müzesi
ziyaret edebilir ve Beşarre dan Qadişa Vadisi (kutsal vadisi) ve kendi manastır kaleler erişim
olabilir unutmayın.

Cedars Photos

Qaraon göl
Bekaa güneyinde yer alan bölge ve göl çok çeşitli çekici ve ilginç siteleri sunuyoruz. Göl turu,
araba veya motorlu tekne (yaklaşık 25 dakika) tarafından yapılabilir.

Quaraoun Lake Photo
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FAQRA DOĞAL KÖPRÜSÜ
Dünyada çok az doğal köprüler var ve bir doğal zenginliği arasında Lübnan sahiptir. 1500M
yüksek Mount Lebanon , bu köprü, akış ve Nahr El-Laban üzerine yayılmış birinde yer alan
(Nahr = nehir) ve Köyü güzel bir görünüm sunan Faraya sitede yürüyüş ve dağın temiz hava
solunum sırasında hayran olmak için.

Faqra bridge Photo

KSARA DOĞAL MAĞARALAR
Bekaa Zahleh yakınında, 3 km uzunluktaki bu doğal mağaralar görülmeye de vardır.

Ksara Natural Wine Caves
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DİNİ SİTELER:
Hazrati Maryam (Our Lady of Lebanon) - Harissa
Yükseklikleri (daha--dan 500 m), Jounieh Körfezi için muazzam bir tertemiz heykeli
bakmaktadır. 19. Yüzyılın sonunda inşa edilmiş, Virgin heykeli bir kutsal (ayaklı bir Şapel)
hakimdir. Panoramik Görünüm heykelin üstündeki garantilidir. Bir teleferik, Belvedere için sahil
bağlar.

Photo of Our Lady of Lebanon - Harissa

QADIŞA VADiSi
Beşarre, kutsal vadi Qadişa ana manastır ve karışım ve mükemmel dağ maske entegre kayalar,
yerleşik kaleler yakın kuzeyinde yer alır.
St. Antonius,(Aziz Atonius) Qozhaya Manastırı (Süryanice 16. yüzyıl sonunda kurulan ilk Basım
evinde vahşi geçişi - 900 m'dir). Ayrıca ziyaret için manastıra Mar Licha Maronite Sanctuary
Deir Qannoubine ve diğer mağaralar ve sığınma evleri için Hermits alanında olduğunu.

Qadisha photos

KİLİSELER VE ŞAPEL
Pek çok kiliseleri Lübnan, eski kadar modern, Katolik, Ortodoks, Protestan, Ermeni Tüm yararlı
konuk ve celbedilmesi değerlendirilmesi önemi Hıristiyan din yaşamı Lübnan.
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Manastırıler
Birçok eşit manastıriler bulunuyor, ancak bir kaçırmayın Rahibe of Mar Chaaya Broummana (en
yaşlı manastır kuruluş'da Antonins 1700). Benzer bir ziyaret eden Rahibe Yunanistan – Katolik
Aziz Jon (St. John) Khounchara’da (veya Choueir nerede ilk matbaa arapça karakterlerim
kuruldu 1733’da).
Camiler
Pek çok camileri ziyaret edilmesi, olan; büyük Cami ve Trablusgarp (anıtsal inşaat , inşa 13
yüzyıl ve alması unsurları Fransız mimari; (eski katedrali Kutsal Mary 12'nci yüzyıl), büyük
cami Vurulan (benzeyen ilk görüşte bir kalesi, bu adamları antik bir kilise tarafından şövalyeleri
St. John 13 yüzyıl) Ve büyük Cami ve Beyrut veya Cami Omari (aslında bir Roma kilisesi
arasında inşa 1113 ve 1150 Şövalyeler St. John arsasına bir Bizans yapısına sahip olan başarılı
bir Roman tapınağı. 1291'da Müslümanların değiştirmiş bir cami, de bir Minare).
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SARAYLAR & MÜZELER:
Beiteddine
45 Km güney doğu Beyrut , görkemli sarayı'nın Beiteddine (imana ev) saf çeşnisi ulusal
mimarisi erken XIX. Tarafından yaptırılmıştır büyük Emir Bechir Chehab, müzakereciyi Dağı
için Lübnan üzerinde otuz yıl.
Pahalıya Mal Olan'in önderler, saray hem de sundu unsurların Islam mimari ve Venitian gotico yeniden canlanan mimari. Bu karşılaşmasında tarz görünüyordu kerim sira kemerler ve
ışıklandırarak oluşturulacak, ahşap eserleri, tavanları, mozaik karaler. Bu ziyaretçi vurulacağıydı
yardımlarıyla ve özgünlüğünü olan dekoratif süsler.
Photos beiteddine
ULUSAL MÜZESINDE BEYRUT
Bu yapı sığınakların ulusal müzesinde Beyrut ve Neo-liberallerin Mısırlı style, inşa 1930 yılında
hizmete girmiştir. 1939 Ulusal toplama müze saçılmış her nerede dünya savaş sırasında. Bugün
yetkililer yine bu hazineleri da sergileniyor.
Photos
ARKEOLOJI MÜZESI AMERIKAN ÜNIVERSITESI'nin BEYRUT'un
Tahsilatı Da bu özel müze mevcut orta - oriental kültürler olan Tarihöncesi bir kadar geçen süre
(10000 nesneleri ve birçok paralar).
photo
Mum MÜZESI – Cbeyl
Küçük müzesi meydanda balmumu modeller en etkili şahsiyetlerin tarihi.
photo
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'Gebran' müzesi
Yer Becharreh kuzeyde, 'Gebran' müzesi gösterileri ve edebiyat çalışmaları ve resimlerin ve
Lübnan filozof, ressam ve şair GEBRAN KHALIL GEBRAN, yazar 'Peygamber.

Photos
Ipek müzesi (Bsous, caza Aley)
YAŞAM IPEK: Doğal ipek üretim kurti'nin için bitmiş ürün.
Ipek kurtlarla, cocoons, Bombyx
- Dut "Altın Ağacı"
- Eski makineleri, ipek ürünler
- Ipek makaraya
- El tezgahtan dokuma
- Eski Fotoğrafları
Güdümlü ziyareti
Daimi Toplama: Yerle ve Oriental ipek / Vahşi ipek Madagaskar'dan,Panoramik teras, müze
eşya, cafe 'da bir kokulu bahçesinde kokularla iyi bir karışım verir.
ROBERT MOUAWAD ÖZEL MÜZESI
"Ne dikkatlice inşa ettiği yıllardır şimdi,gibi çok şehir merkezinde, kendisini bir örnek yaşam
merak misali… bina olabileceğini de atlatmış geçitleri, ve kahraman, savaş, ve olsa Italyan
Gotik tarz hala 'da oylamasından olan süslü alınlık mevcut inşaat, sanal bir yeniden yapılanma
iç."
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' Aktardığı dan Robert Mouawad Özel Müze Multimedya Tanıtım. Robert Mouawad Özel Müze
Multimedya Tanıtım hem mesajı kadar hesap Mouawad'ın başarı ne zaman ülkeler: "için seçimi
bir 110 - yıl - eski sarayı ve onu bir özel müze

sanat ve kendi kişisel toplama kuyumcu, Robert Mouawad gösterdiğini hem cesaret ve sağgörü
kalan ise doğru gelenek".
Yer alan kalbi Beyrut şehir, Robert Mouawad Özel Müze bugün (eskiden olarak bilinen Henri
Pharaon Sarayı) son zamanlarda açılmış kapılarını. Mouawad'in vizyonu dönüştürdükten
Pharaon palace bir devlet,sanat müzesi bu iki kat tarihi, hem de bir mekan olarak için ev sahipliği
paha biçilmez koleksiyonda yer alıyor. Bir müze görkemli yapıtlarındandı olan robottur yapısını
da kendisini.

Photos Mouawad

Eski çarşı
Şey daha çekici üzerinde gezinen eski çarşı cazip atmosferi son .

Photos
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GEZDI ÖNE LÜBNAN'da
1- LÜBNAN'ın UZATMA SURIYE'ye
Tur 001/LB - Altı Gün Lübnan buluyor
Gün 1 Şam'dan. Buluştu sınırlar ve ziyaret Ancar ve Baalbek. Öğle yemeği. Öğle
yemeğinden sonra transfer için Zahleh akşam yemeği ve geceleyin.
Gün 2 Kahvaltıden sonrası çıkış ziyaret Beiteddine ve Deir el Kamar. Öğle yemeği
Moukhtara veya Baakline. Öğle yemeğinden sonra devam ziyaret ve transfer için Baakline
akşam yemeği ve geceleyin.
Gün 3 Kahvaltıden sonra ziyaret Sayda ve Sur, öğle yemeği Khaizaran. Öğle yemeğinden
sonra transfer Beyrut'a akşam ve dün geceleyin.
Gün 4 Kahvaltıden sonra transfer Byblos (Cbeyl). Ziyaret Byblos , kale, balmumu müzesi,
çarşı , Annaya'a ziyaret köyü St. Charbel(Aziz Şarbel) . Öğle yemeği Annaya. Dönüş
öğleden sonra Byblos için akşam ve dün geceleyin.
Gün 5 Kahvaltıden sonra ziyaret Bcharré, Ehden ve Sedir. Öğle yemeği Ehden . Öğle
yemeğinden sonra geri için Byblos akşam yemeği ve geceleyin.
Gün 6 Kahvaltıden sonra check-out bulunan kısa bir ziyaret için Beyrut'un, daha sonra
transfer Havaalanı.
Tur 002/LB - Dört Gün
Gün 1 Şam'dan. Buluştu sınırlar ve ziyaret Ancar ve Baalbek. Öğle yemeği. Öğle
yemeğinden sonra Transfer için Zahleh akşam yemeği ve geceleyin.
Gün 2 Kahvaltıden sonrası çıkış ziyaret Beiteddine ve Deir el Kamar. Öğle yemeği
Moukhtara veya Baakline. Öğle yemeğinden sonra devam ziyaret ve transfer için Baakline
akşam yemeği ve geceleyin.
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Gün 3 Kahvaltıden sonra ziyaret Sayda ve Sur, öğle yemeği Khaizaran. Öğle
yemeğinden sonra transfer Beyrut'a akşam ve dün geceleyin.
Gün 4 Kahvaltıden sonra check-out bulunan kısa bir ziyaret için Beyrut'un, daha sonra
transfer Havaalanı.
Tur 003/LB - üç Gün
Gün 1 Şam'dan. Buluştu sınırlar ve ziyaret Ancar ve Baalbek. Öğle yemeği. Öğle
yemeğinden sonra transfer için Zahleh akşam yemeği ve geceleyin.
Gün 2 Kahvaltıden sonrası çıkış Beiteddine ziyaret, Emir Beshir Palace ve transfer
Sayda ve Sur öğle yemeği Khaizaran. Geri otel Beyrut'taki akşam ve geceleyin.
Gün 3 Kahvaltıden sonra check-out bulunan kısa bir ziyaret için Beyrut'un, daha sonra
transfer Havaalanı.

Tur 004 A/LB - iki Gün
Gün 1 Şam'dan. Buluştu sınırlar ve ziyaret Ancar ve Baalbek. Öğle yemeği. Öğle
yemeğinden sonra transfer için Zahleh akşam yemeği ve geceleyin.
Gün 2 Kahvaltıden sonra check-out bulunan kısa bir ziyaret için Beyrut'un, daha sonra
transfer Havaalanı.
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2- LÜBNAN'ın UZATMA ÜRDÜN'e
Tur 005/LB Bir hafta Lübnan'da
Gün 1 Amman'dan Beyrut'a Hava Alanı. Yardım ve transfer için Byblos akşam yemeği ve
geceleyin.
Gün 2 Kahvaltıden sonra ziyaret Bcharré, Ehden ve Sedir. Öğle yemeği Ehden . Öğle
yemeğinden sonra geri için Byblos akşam yemeği ve geceleyin.
Gün 3 Ziyaret Byblos(Cbeyl) ve Annaya. Öğle yemeği Annaya. Öğle yemeğinden sonra geri
için Byblos akşam yemeği ve geceleyin.
Gün 4 Kahvaltıden sonra ziyaret Sayda ve Sur. Öğle yemeği Sayda. Akşam yemeği ve
geceleyin Baakline.
Gün 5 Kahvaltıden sonra ziyaret Beiteddine ve Deir el Kamar. Öğle yemeği Moukhtara.
Akşam yemeği ve geceleyin Baakline.
Gün 6 Kahvaltıden sonra ziyaret Baalbeck ve Anjar, öğle yemeği Anjar. Dönüş Beyrut'a
akşam yemeği ve geceleyin.
Gün 7

Kahvaltıden sonra check-out sonra transfer Havaalanı.

Tur 006/LB Beş gün Lübnan'da
Gün 1 Amman'dan Beyrut'a Hava Alanı. Yardım ve transfer otele Beyrut için akşam
yemeği ve geceleyin.
Gün 2 Kahvaltıden sonra ziyaret Sayda ve Sur. Öğle yemeği Sidon. Dönüş Beyrut'a akşam
yemeği ve geceleyin.
Gün 3 Ziyaret Byblos(Cbeyl) ve Annaya. Öğle yemeği Annaya. Öğle yemeğinden sonra geri
için Byblos akşam yemeği ve geceleyin.
Gün 4 Ziyaret Baalbeck ve Anjar, öğle yemeği Anjar. Dönüş Beyrut'a akşam yemeği ve
geceleyin.
Gün 5

Kahvaltıden sonra check-out sonra transfer Havaalanı.
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Tur 007/LB

üş gün Lübnan'da

Gün 1 Amman'dan Beyrut'a Hava Alanı. Yardım ve transfer otele Beyrut için
yemeği ve geceleyin.

akşam

Gün 2 Ziyaret Baalbeck ve Anjar, öğle yemeği Anjar. Dönüş Beyrut'a akşam yemeği ve
geceleyin.
Gün 3 Kahvaltıden sonra check-out bulunan kısa bir ziyaret için Beyrut'un, daha sonra
transfer Havaalanı.

Page 32 of 37

3- LÜBNAN'ın Bir Hedef
Tur 008/LB – Dört gün
Gün 1

Beyrut'a Hava Alanı. Yardım ve transfer otel Beyrut'taki akşam ve geceleyin.

Gün 2
Kahvaltıden sonra ziyaret Baalbeck ve Anjar, öğle yemeği Zahle veya Baalbeck
.Transfer otel Baakline da akşam yemeği ve geceleyin.
Gün 3
Kahvaltıden sonra ziyaret bölgede Dağı'nın Lübnan (Mount Lebanon), Beiteddine
(Emir Beshir Sarayı) bir ziyaret için Sayda ve Sur.Öğle yemeği Khaizaran. Geri otel
Beyrut'taki akşam yemeği ve geceleyin.
Gün 4
Kahvaltıden sonra check-out bulunan kısa bir ziyaret için Beyrut'un, daha sonra
transfer Havaalanı.
Tur 009/LB – Yedi gün
Gün 1

Beyrut'a Hava Alanı. Yardım ve transfer otel Beyrut'taki akşam ve geceleyin.

Gün 2
Kahvaltıden sonra ziyaret Baalbeck ve Anjar, öğle yemeği Zahle veya Baalbeck
.Transfer otel Baakline da akşam yemeği ve geceleyin.
Gün 3
Kahvaltıden sonra ziyaret bölgede Dağı'nın Lübnan (Mount Lebanon), Beiteddine
(Emir Beshir Sarayı) bir ziyaret için Sayda ve Sur. Öğle yemeği Khaizaran. Geri otel
Beyrut'taki akşam ve dün geceleyin.
Gün 4 Kahvaltıden sonra ziyaret Byblos(Cbeyl),kale ve mum müzesi sonra Annaya. Öğle
yemeği Annaya. Öğle yemeğinden sonra geri için Byblos akşam yemeği ve geceleyin.
Gün 5 Kahvaltıden sonra ziyaret kuzey, Ehden, Bcharré ve Cedir. Öğle yemeği Ehden.Geri
otel için Byblos akşam yemeği ve geceleyin.
Gün 6 Kahvaltıden sonra yarım gün tur Harissa ziyaret, Köpek Nehri. Öğle yemeği. Öğleden
sonra serbest için alışveriş. Akşam yemeği ve geceleme otel'de Jounieh'da.
Gün 7
Kahvaltıden sonra check-out bulunan kısa bir ziyaret için Beyrut'un, daha sonra
transfer Havaalanı.

Page 33 of 37

4- SURIYE UZATILMASINI'da LÜBNAN'a
Tur 010/LB Beș gün LÜBNAN’da
Gün 1

Beyrut'a Hava Alanı. Yardım ve transfer otel Beyrut'taki akşam ve geceleyin.

Gün 2 Ziyaret Beiteddine ve Deir el Kamar öğle yemeği ile. Akşam yemeği ve geceleyin
Baakline.
Gün 3
Ziyaret Sayda ve Sur . Öğle yemeği Sayda. Dönüş Beyrut'a akşam yemeği ve
geceleyim.
Gün 4 Ziyaret Byblos(Cbeyl),kale ve mum müzesi ,sonra Annaya. Öğle yemeği Annaya.
Öğle yemeğinden sonra geri için Byblos akşam yemeği ve geceleyin.
Gün 5 Ziyaret Baalbeck ve Anjar öğle yemeği ile. Öğle yemeğinden sonra transfer Suriyle
Otobüs Şam'a.
5- ÜRDÜN UZATILMASINI'da LÜBNAN'a
Tur 011/LB Altı gün LÜBNAN’da
Gün 1

Beyrut'a Hava Alanı. Yardım ve transfer otel Beyrut'taki akşam ve geceleyin.

Gün 2 Ziyaret Beiteddine ve Deir el Kamar öğle yemeği ile. Akşam yemeği ve geceleyin
Baakline.
Gün 3
Ziyaret Sayda ve Sur . Öğle yemeği Sayda. Dönüş Beyrut'a akşam yemeği ve
geceleyim.
Gün 4 Ziyaret Byblos(Cbeyl),kale ve mum müzesi ,sonra Annaya. Öğle yemeği Annaya.
Öğle yemeğinden sonra geri için Byblos akşam yemeği ve geceleyin.
Gün 5 Ziyaret Baalbeck ve Anjar, öğle yemeği Anjar. Dönüş Beyrut'a akşam yemeği ve
geceleyin.
Gün 6

Kahvaltıden sonra transfer Havaalanı uçuyorlardı Amman'a
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6- LÜBNAN'a ve ÜRDÜN
Tur 012/LB On gün – Dokuz gece
Gün 1

Beyrut'a Hava Alanı. Yardım ve transfer otel Beyrut'taki akşam ve geceleyin.

Gün 2 Kahvaltıden sonra ziyaret Baalbeck ve Anjar, öğle yemeği Zahle .Transfer Baakline
da turizm merkez akşam yemeği ve geceleyin.
Gün 3 Kahvaltıden sonra ziyaret , Beiteddine (Emir Beshir Sarayı) ve Moussa Sarayı,Deir
el Kamr, bir ziyaret için Sayda ve Sur. Öğle yemeği Khaizaran. Geri otel Beyrut'taki akşam
geceleyin.
Gün 4
Kahvaltıden sonar, tam gün gezi için Sedir geçen Batroun, Amyoun,ve Bcharré.
Ziyaret Gebran Khalil Gebran müzesi geçecek Sedir.Öğle Yemeği olacak Ehden Nabeh Mar
Sarkis. Akşam yemeği ve geceleyin otel'de Chbat Bcharre.
Gün 5 Kahvaltıden sonar, yola çıktı Byblos, geçen Trablus (kısa durak). Ziyaret kale, mum
müzesi ve geçecek Annaya öğle yemeği. Yoldan geri ziyaret Jounieh Yüce Meryem Harissa
ve teleferik tarafından. Akşam yemeği ve geceleyin otel'de Westhouse Jounieh.
Gün 6
Kahvaltıden sonra, kısa ziyarette of aşağı kent alan Beyrut'a. Transfer Beyrut'a
havaalanının seyahat Amman'a. Yardım ve transfer otel Amman'a. akşam yemeği ve geceleme.
Gün 7 kahvaltıden sonra bir ziyaret için bir Kalede ve Arkeoloji Müzesi. Geçecek olan kent,
Hüseyin Cami ve Çarşıları. Sonra geçiren Nympheum Roma tiyatro olarak yaptığı ödenen
müzesi Folklor ve Geleneksel Değerlendirmiş. Devam Jabal Amman, 4'nci düzenlenen yöre
geçici Zahran Palace, zarif yerleşim bölümü ve Elçiliklere. Sonra sürücü Kuzey Ajloun ziyaret
edecek olan dağ üst düzey 12'inci Yüzyılda, Arap Kalesi ziyaret Qalaat El Rabad. Yaptırılmıştır
tarafından 1184 Izzeddine Usama biri, generaller arap Lideri 'Salahedin', bir parçası olarak Arap
savunma Haçlılar. Bu bir iyi örneklerini Arap askeri saraylarına Ortadoğu. Disk geri için Jerash
öğle yemeği ve tur eski antik kenti. Geceleyin Jerash.

Gün 8 kahvaltıden sonra, 3 saat içinde idare ıssız bir otoyol sizi 'Rose - Kırmızı Şehir' Petra,
yarım kadar yaşlı,'dan oyulmuş yaşayan kaya 2000'in üzerindeki yıl önce de tarafından
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Nabataens. Keşfetmek yere geri veya ayak, içeri Siq, size aniden önünde kaya-fest kesilmiş
hazine yontmaya dışarı kızıl kum taş. Öğle yemeği. Dönüş Amman'a öğleden sonra. Geceleyin
Amman'da.
Gün 9 30 Km güneyinde Ammandan Madaba. Bulgular serveti Bizans Mozaik ve
çevresinde şehir, Hıristiyan Piskoposluğuna 4'uncu Yüzyıldan. Görülmeye Değer eski Şehir ve
gda ünlü haritası'da Filistin'de mozaik zemin Ortodoks Kilisesi St. Georges. Devam sürücü
10 Km Batısında ziyareti Nebo Dağı ve bir manzarası Ürdün Vadisi, ölüler Deniz ve Spires
Yeruşalim de'da. Devam ölü Deniz, öğle yemeği dönüş Amman'a öğleden sonra. Geceleyin
Amman'da.
Gün 10

kahvaltıden sonra transfer Amman'a Havaalanının uçak.
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7-LÜBNAN VE SURIYE
Tur 013/LB Dokuz gün – Sekiz gece
Gün 1

Beyrut'a Hava Alanı. Yardım ve transfer otel Beyrut'taki akşam ve geceleyin.

Gün 2 Kahvaltıden sonra ziyaret , Sarayı,Deir el Kamr, bir ziyaret için Sayda ve Sur. Öğle
yemeği Khaizaran. Geri otel Beyrut'taki akşam geceleyin.
Gün 3 Kahvaltıden sonra, ziyarette of aşağı kent alan Beyrut'a. Transfer Byblos, ziyaret kale,
mum müzesi ve geçecek Annaya öğle yemeği. yola çıktı Yoldan geri ziyaret Jounieh Yüce
Meryem Harissa ve teleferik tarafından. Akşam yemeği ve geceleyin otel'de Jounieh.
Gün 4 Kahvaltıden sonra ziyaret , Beiteddine (Emir Beshir Sarayı) ve Moussa Sarayı,Deir
el Kamr. Öğle yemeği Baakline. Akşam yemeği ve geceleyin otel Baakline.
Gün 5
Kahvaltıden sonra ziyaret Baalbeck öğle yemeği Zahle. Öğle yemeğinden sonra
ziyaret Anjar ve Şam'a da yoluyla Masnaa/Jdeideh sınır. Akşam yemeği ve geceleyin otel'de
Şam'da.
Gün 6
Kahvaltıden sonra yola çıkılarak ziyareti, Maaloula ve Krak des Chevaliers. Öğle
yemeği. Öğle yemeğinden sonra geçecek için Palmyre akşam yemeği ve geceleyin.
Gün 7 Kahvaltıden sonra, ziyaret Palmyre. Öğle yemeği . Öğle yemeğinden sonra geri için
Şam akşam yemeği ve geceleyin.
Gün 8 Kahvaltıden sonra tam gün turu. Şam ziyaret çarşı, Caravanserail , Hamamlı, Azem
palace, Ommeyyade Cami,'in Mezarına Saladdin. Öğle yemeği kent. Öğle yemeğinden sonra
ziyaret Ulusal müzesi ve Halk meclisi, St. Ananie ve kapı St. Paul. Akşam yemeği ve
geceleyin otel Şam'da.
Gün 9

Kahvaltıden sonra , transfer Şam'a Havaalanının uçak
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