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ԳԼԽԱՎՈՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Լիբանան
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
Լիբանան կամ Լուպնանիյա (արաբերեն), որը նշանակում է «սպիտակ», ինչն էլ
կապված է Լեվանտի աﬔնաբարձր լեռան՝ Լիբանանի գագաթների ձյան հետ:
ԴՐՈՇԸ
Լիբանանի դրոշը կազմված է երեք հորիզոնական շերտագծերից. Երկու կարﬕր շերտագծերն իրարից բաժանում է սպիտակ
կենտրոնական շերտագիծը, որի ﬔջտեղի հատվածում պատկերված է կանաչ մայրին:Մայրին՝ Լիբանանի խորհրդանիշը, երբ
առաջին անգամ պատկերվեց 1943 թ-ին, շագանակագույն էր՝ հողագույն, և ինչպես մայրու բնի, այդպես էլ ճյուղերի
իրական գույները արդիականացվեցին:
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ
Լինելով Մերձավոր Արեւելքում պետություն, հյուսիսում և արևելքում Լիբանանը շոշափում է Սիրիային 278 կմ երկարությամբ
սահմանով, իսկ հարավ-արեւելքում՝ Իսրայելը / օկուպացված Պաղեստինը 79 կմ երկարությամբ սահմանով. Արևմուտքում
Լիբանանի սահմանը 220 կմ-անոց ափաﬔրձ եզրագիծն է:
ՄԱԿԵՐԵՍԸ
10452 քկմ (4036 քմ. մղոն)
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸ
Չնայած նրան, որ ﬔնք չունենք վերջերս իրականացված մարդահամարի տվյալներ, բնակչությունը փախստականների և
օտարերկրյա բնակիչների հետ ﬕասին կազմում է շուրջ 7,000,000: Բնակչության կեսն ապրում է Մեծ Բեյրութում: Լիբանանի՝
ամբողջ աշխարհով տարածված սփյուռքը կազմում է շուրջ 14 մլն մարդ:
ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔԸ
Բեյրութ
ԼԵԶՈՒ
1943 թվականից ի վեր, պաշտոնական լեզուն արաբերենն է: Տեղական բարբառը Լիբանանյանն է: Այնուաﬔնայնիվ,
ֆրանսերեն, անգլերեն, իսպաներեն, իտալերեն,հայերեն և այլ լեզուներով խոսողին հնարավոր է՝ հասկանան:
ԺԱՄԱՆԱԿԸ
GMT + 2 (GMT + 3-ից մարտի վերջից ﬕնչեւ հոկտեմբերի վերջ):
ՀԱՆԳՍՏՅԱՆ ՕՐԵՐ
Շաբաթ և կիրակի: Հասարակական և բանկային բաժինները բաց են շաբաթ առավոտյան: Առևտրի ոլորտի որոշ բաժիններ
բաց են շաբաթը 6 օր, մյուսներն էլ՝ շաբաթը 7 օր:
ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱ
220 վոլտ AC, 50 Հց.: Չնայած նրան, որ կառավարությունը չի ապահովում 24 ժամյա էլեկտրաէներգիաա, մասնավոր բաժինը
էլեկտրաէներգիա մատակարարում է երկիրին՝ ապահովելով կառավարական 24/7 էլեկտրականություն: Երկիրը լիովին
ապահովված է խﬔլու ջրով: Չնայած նրան, որ խորհուրդ չի տրվում հոսող ջուրն օգտագործել խﬔլու նպատակով,
փոխարենը ջուրը կարելի է գնել շշերով:
ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ ԿԱՊ
Երկրում քաղաքային և բջջային ցանցերի համար կոդըը 961 է: Հեռահաղորդակցության համակարգը Լիբանանում շատ
զարգացած է և առկա է ռոուﬕնգ համակարգը, որը կապահովի կապը Ձեր ընտանիքի հետ:
Կարող եք սպասարկել ինքներդ Ձեզ տեղական բջջային համարներով՝ որոնք գործում են հետեւյալ կոդերով՝ 03, 70, 71,
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76, 78, 79: ՓՈՍՏ առաքումը դեպի Էվրոպա սովորաբար տևում է ﬔկ շաբաթ, դեպի ԱՄՆ՝
շուրջ 10 օր: Express Courier-ներն, ինչպիսիք են LIBANPOST, DHL, ARAMEX են
նույնպես գործում են: մատակարարում է երկիրին՝ ապահովելով կառավարական 24/7 էլեկտրականություն: Երկիրը լիովին
ապահովված է խﬔլու ջրով: Չնայած նրան, որ խորհուրդ չի տրվում հոսող ջուրն օգտագործել խﬔլու նպատակով,
փոխարենը ջուրը կարելի է գնել շշերով:
ՄԱՄՈՒԼ
Որոշ թերթեր և ամսագրեր գրված են արաբերենով, ֆրանսերենով, անգլերենով և հայերենով:
ՏԱՐԱԴՐԱՄ.
Լիբանանի ֆունտը = 100 պիաստրի: Սովորաբար վճարուﬓերը կատարվում են ԱՄՆ դոլարով LL 1500 փոխարժեքով: Եվրոն
ունդունվում և փոխանակվում աﬔրիկյան դոլարի ներկայիս փոխարժեքով: Մյուս բոլոր տարադրաﬓերը հեշտությամբ
փոխանակվում են փոխանակման կետերում:
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵՐ
Կան սահմանափակուﬓեր MasterCard-ի, American Express և Visa քարտերի ընդունելիության հարցում:
Դիﬔք Ձեր վարկային քարտի ընկերությանը քարտի առևտրային ընդունելիության և այլ հնարավոր ծառայությունների
մանրամասների համար: Լիբանանում բանկոմատներն ընդունում են 4 նիշանոց ծածկագիրը՝ ﬕայն թվեր. Աﬔրիկյան
դոլար կամ եվրո դուք կարող եք ստանալ բանկոմատներից:
ՃԱՄԲՈՐԴԱԿԱՆ ԿՏՐՈՆՆԵՐ
(չեկեր) չեն ընդունվում:
ԱՐՏԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ
( Թե՛ տեղական, թե՛ արտերկրյա տարադրաﬕ ներմուծման և արտահանման հարցում սահմանափակուﬓեր չկան
(բացառությամբ ներմուծված ոսկե ﬔտաղադրաﬓերի, որոնք կարող են արտահանվել ﬕնչև հայտարարված ժամկետը):
ԲԱՆԿԵՐ
Բոլոր բանկերում առկա են բանկոմատներ: Դրամափոխանակման համար կան բազմաթիվ փոխանակման կետեր:
DUTY FREE
հետեւյալ ապրանքները կարող են ներկրվել Լիբանան առանց մաքսատուրքի վճարման: 200 ծխախոտ, 200 գրամ սիգար կամ
200 գրամ ծխախոտաբույս, 1 լիտր ալկոհոլ, 60 գրամ օծանելիք: Duty Free –ում ժամանելիս և ﬔկնման ժամանակ կարող եք
գնուﬓեր կատարել հետաքրքիր գներով:
ԱԱՀ (ավելացված արժեքի հարկ)
11 տոկոս ԱԱՀ-ն որպես Լիբանանի հարկային բարեփոխուﬓերի ծրագրի ﬕ մաս, ﬕջազգային տենդենցի հետ
համատեղելիությամբ:
Սակայն, Լիբանանից ﬔկնող զբոսաշրջիկները իրենց ﬓալու ընթացքում
իրավունք ունեն ԱԱՀ գրանցած մանրածախ առևտրային կետերից ձեռք բերված
ապրանքների ԱԱՀ –ն վերադարձնել (ﬕևնույն խանութում հաշիվը կգերազանցի
100 $-ը): Յուրաքանչյուր օտարերկրացու կամ լիբանանյան անձի համար, որը
բնակվում է արտասահմանում և որի՝ Լիբանանում ﬓալու ժամանակահատվածը
չի գերազանցում 3 շարունակական աﬕսները, իրավունք ունի ԱԱՀ-ի
վերադարձման: ԱԱՀ-ն չի վերադարձվում հետևյալ ծառայությունների դեպքում՝
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ԿՐՈՆ
Առկա են երեք մոնոթեիստական կրոններ՝ բաշխված 19 համայնքներում:
Ըստ հաշվարկի, բնակչության 30% - ը քրիստոնյա է, 70%-ը՝ մահﬔդական:
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՍՈՎՈՐՈՒՅԹՆԵՐ
Ձեռքսեղմումը տղամարդկանց ﬕջև ողջույնի նորմալ ձև է:. Ընդունելի է
տալիս ﬕ փոքրիկ նվեր անել հյուրընկալվելիս, հատկապես, եթե
հրավիրված եք տանը ճաշելու: Ինչ վերաբերում է զգեստին, այստեղ
մտահոգություններ կարող են առաջանալ, որը մտահոգված է. աﬔնօրյա
հագուստը հարմար է ցերեկային ժաﬔրին, բացառություն են հիﬓական
քաղաքները, որտեղ հագուստն ավելի պաշտոնական է: Շքեղ հյուրանոցներն
ու ռեստորանները հաճախ պահանջում են հյուրերին ընթրիքի համար
հատուկ հագնվել:
ԲԻԶՆԵՍ
Սովորաբար բիզնեսﬔնները հագնում են ժակետ ու կապում
փողկապ: Բազում տեղական գործարարներ խոսում են անգելերեն և
ֆրանսերեն,
նրանց կողﬕց նկատելի է հաճոյախոսությունը:
Դիմում են գործնական ժամադրությունների և օգտագործում են
այցեքարտեր:
ԹԵՅԱՎՃԱՐ
ծառայությանները, ընդհանուր առմամբ, ներառված են
հյուրանոցային և ռեստորանային հաշվի ﬔջ, թեյավճարը պարտադիր չէ,
սակայն ընդունելի է:
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
Հասարակական տրանսպորտն աղքատ եւ գրեթե գոյություն չունի:
Բոլոր շրջանների համար կան շուրջօրյա երթուաղային տաքսիներ:
Համօգտագործված տաքսին տրանսպորտի տարածված, պրակտիկ և
խնայողական տարբերակ է (ինչպես անվանում են՝ ծառայություն):
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ տուրիստական խմբի համար
Իրենից ներակյացնում է դելյուքս
ավտոբուս կամ ﬕկրոավտոբուս՝ կախված խմբի անդաﬓերի քանակից:
Առանձին անձանց ﬔնք կարող ենք առաջարկել լիմուզին կամ
ավտոﬔքենաների վարձույթ իր վարորդով կամ առանց նրա, ինչպես նաև՝
առանձին տասքի:
ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՎԱՐՁՈՒՅԹ
հնարավոր է. Կապվեք Ձեր տուրիստական
գործակալության կամ Avis & Europcar, Hertz, Budget և այլ
կազմակերոպությունների հետ:
ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅՈՒՆ
Ճանապարհները հիﬓական քաղաքներից դուրս հեշտ
անցանելի են: Խիստ խցանուﬓերն առկա են կենտրոնում և մոտակա
արվարձաններում:
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Լիբանան

VISA-ի ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐ
ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ
պետք է վավերացված լինի առնվազն 6 ամսվա համար՝ սկսած
Լիբանանում ﬓալու ենթադրվող ժամկետից:
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ ԵՐԿԻՐ ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Անձնագրիրը չպետք է կրի Իսրայելի որևէ կնիքը կամ Visa:
VISA
Բազմաթիվ ազգությունների ներկայացուցիչներ ժամանելուն պես կարող են
ստանալ իրենց Visa-ն: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար ﬕ հապաղեք
զանգահարել ձեր գործակալություն կամ այցելել www.general-security.gov.lb
(Մուտքի Visa / որոշ արտասահմանյան երկրներից զբոսաշրջության եկած
քաղաքացիներ)
(Տեղեկությունը հասանելի են արաբերեն, ֆրանսերեն և անգլերեն):
տարբերակները):

Bienvenue

Bienvenue

Bienvenue

ԺԱՄԱՆՈՒՄ ԼԻԲԱՆԱՆ
ՕԴԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՎ.
օդանավակայանից՝ MEA, Air France, Alitalia, British Airways, Egypt Air, Gulf Air,
Emirates, Kuwait Airways և այլն:
ՑԱՄԱՔՈՎ
Սիրիայի սահմանների հյուսիսային կամ արևելյան հատվածներից (4
սահմանային պահակակետեր):
ԾՈՎՈՎ
Բեյրութի, Ջունիի և Տրիպոլիի նավահանգիստներից:
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Լիբանան
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Լիբանանը հյուսիսում և արևելքում սահմանները կիսում է Սիրիայի հետ, իսկ
հարավում՝ Իսրայելի / օկուպացված Պաղեստինի, ﬕնչև արևմուտքում՝ փռված է Միջերկրական
ծովը: Լիբանանը լեռնային երկիր է, և երկու զուգահեռ
լեռնաշղթաների՝ Լիբանանի լեռների և Անտի-Լիբանանի ﬕջև ընկած է պտղաբեր
Բեքաա հովիտը: Երկրի մոտ կես գտնվում է ավելի քան 900 մ նիշում (3000 ոտնաչափ). Այս
փոքրիկ տարածքում տեղավորվել են ﬕ շարք տեսարժան բնապատկերներ, և եզակի են
այն տարածքները, որ կարող են իրենց գեղեցկությամբ և ընտրությամբ հաﬔմատվել այս
տարածքի հետ: Հայտնի մայրու ծառերն աճում են հենց հենց այս լեռների բարձր հատվածներում,
ﬕնչև լանջերն իրենց գիրկն են առել խաղողը, ծիրանը, սալորը, դեղձը, թուզը, ձիթապտուղն ու
գարին, որոնք դարավանդներում հաճախ ճեղքում ու հազիվ դուրս են գալիս լանջերից: Ափաﬔրձ
հարթավայրերում աճում են ցիտրուսային մրգեր, բանան և բանջարեղեն, ինչպես նաև բողկ և
լոբի՝ փոքրիկ տարածքներում: Մի խոսքով, Լիբանանի տարածքը ներառում է չորս
տարածաշրջանային հատվածներ:
● Հյուսիս-հարավ ուղղվածությամբ լեռնային զանգված, Լիբանան լեռ, որն
ընդգրկում է տարածքի ﬔկ երրորդ մասը, տարածքում եւ որի կանաչավուն արևմտյան լանջը,
բազմազան է և հաճախ հատվում է հիասքանչ, գեղատեսիլ հովիտներով, և աստիճանաբար
բարձրանալով՝ ձգվում է մոտ երեսուն կիլոﬔտր ﬕնչև երկրի աﬔնաբարձր գագաթը. Սաննին
(2628 մ.), Կոռնետ էս Սաուդա (3088 մ.), ﬕնչև արևելյան չորային լանջը կտրուկ իջնում է:
● Հյուսիս-հարավ ուղղվածությամբ լեռնային զանգված, Լիբանան լեռ, որն ընդգրկում է տարածքի
ﬔկ երրորդ մասը, տարածքում եւ որի կանաչավուն արևմտյան լանջը, բազմազան է և հաճախ
հատվում է հիասքանչ, գեղատեսիլ հովիտներով, և աստիճանաբար բարձրանալով՝ ձգվում է մոտ
երեսուն կիլոﬔտր ﬕնչև երկրի աﬔնաբարձր գագաթը. Սաննին (2628 մ.), Կոռնետ էս Սաուդա
(3088 մ.), ﬕնչև արևելյան չորային լանջը կտրուկ իջնում է:
● 8-ից 15 կմ լայնությամբ սարահարթ, որը հյուսիսից 120 կմ ձգվում է դեպի հարավ և գտնվում է
900 մ ﬕջին բարձրության/նիշի վրա, Բեքաայում:
● Եվ վերջապես, Անտի-Լիբանան և Հերմոն լեռների արևմտյան լանջ.
լեռնաշղթան գրեթե անապատային, որի ուղղվածությունը նույնպես հյուսիսից հարավ է, և որի
գագաթնային գիծը ձևավորում է Լիբանանի և Սիրիայի սահմանները: Այս բաժանումը ցույց է
տալիս աշխարհագրական բազմազանությունը, որը բացահայտվում է տարածաշրջանում
հնագիտական և պատմական հարստության բազմաթիվ էլ ավելի գեղատեսիլ ու ապշեցուցիչ
խտացուﬓերով, որոնք հայտնի են բազմաթիվ քաղաքակրթությունների: Նման բնական,
մարդկային, հնագիտական և պատմական գեղեցկություն՝հավաքված նման փոքրիկ տարածքի
գրկում, աﬔն երկիր չէ, որ ունի, և այդ բարքերը տրվում են մարդուն կլիմայի օրհնության, օդի
թեթևության և հարուստ բուսականության նրբանկատորեն պահպանելու շնորհիվ:
ԿԼԻՄԱ
Տարվա չորս եղանակներն էլ առկա են: Ամառները (հունիսից սեպտեմբեր)
ափաﬔրձ տարածքներում շոգ են, իսկ լեռնային հատվածներում՝ ավելի զով:
Գարնանն ու աշնանը տաք է և հաճելի: Ձﬔռները (դեկտեմբերից ﬕնչև մարտի
կես) ﬔծ մասամբ անձրևաշատ են, լեռներում էլ ձյուն է տեղում։ Լիբանանը
ﬕջերկրածովյան երկիր է և այդպիսով վայելում է չափավոր կլիման:
Լեռնադահուկային սեզոնը սկսվում է դեկտեմբերով, ավարտվում ապրիլով, և
բազմաթիվ լեռնադահուկային հանգստավայրեր առաջարկում են լավ
հյուրանոցներ և հաճելի իջևանատներ սիրողական դահուկավարների համար:
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ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Այս ոլորտում ծավալվում է ավանդական և անհրժեշտ
բնույթի գործունեություն: Շնորհիվ բարեբեր հողի եւ կլիմայի գյուղատնտեսությունն ունի մթերքի ﬔծ
բազմազանություն՝ սկսած կիտրոնից, նարնջից, ձիթապտղից, վերջացրած խաղողի այգիներով և
հացահատիկային ու ծխախոտաբուսային պլանտացիաներով:
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌԵՎՏՈՒՐ
Լիբանանի արդյունաբերությունը ﬕշտ էլ եղել է թեթև, որը հիﬓականում
հիﬓված է ագրո-սննդակային արտադրանքների վրա: Անցած դարի ընթացքում
երկիրը զարգացել է հանքաքարերի, սննդի, խﬕչքի, փայտի և կահույքի,
գործվածքի և պատրաստի հագուստի, սարքավորուﬓերի և սարքերի, կաշվի և
կոշկի, ոսկերչական իրերի, թղթի և ստվարաթղթի արդյունաբերության
ոլորտներում: Շնորհիվ իր աշխարհագրական դիրքի, գտնվելով երեք
մայրցամաքների սրտում՝ Լիբանանը ընդլայնել է իր բաց տնտեսությունն՝
կիրառելով իր պատմականորեն հարուստ առևտրային փորձը: Լիբանանն
արտահանում է կենդանական, բուսական, հացահատիկային և ձիթայուղային
ապրանքներ, ինչպես նաև խﬕչք, պարենային, կաշվե, փայտե, տեքստիլային,
ծխախոտաբուսային և տնայնագործական արտադրանքներ: Լիբանան ներկրում է
հումք, ոսկի, թանկարժեք քարեր, սարքավորուﬓեր և ﬔխանիկական
հարմարանքներ, ﬔտաղներ,
գազ, նավթ, ավտոﬔքենաներ, քիﬕկատներ, դեղագործական և պարենային
արտադրանքներ:

Լիբանան

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
1990 թ.-ին Լիբանանում պատերազﬕ ավարտը նոր տնտեսական զարթոնքի
խթան դարձավ: Արտաքին ներդրուﬓերը, Լիբանանին վերադարձնելով իր՝ ﬕնչև 1975 թվականն
ունեցած պրոֆիլն իրեն, 1993 թ-ից ի վեր սկսում է խթանել տեղական տնտեսությանն ու հանրային և
մասնավոր ոլորտների համար նոր ծրագրերի առաջ գալուն: Իսկ մյուս կողﬕց, բանկային համակարգը
Լիբանանում աﬔնահազվադեպ ոլորտներից էր, որի վրա ազդեցություն չէր ունեցել
պատերազմը, և եղավ շնորհիվ տնտեսական և լիբերալ համակարգի, որը
թույլատրում էր կապիտալների ազատ ել ու մուտ: Սրան էլ ﬕացավ աշխարհում
հավասարը չունեցող բանկային գաղտնապահության օրենսդրությունը: Այս
տեսանկյունից տեղական և ﬕջազգային բանկերի իրենց արմատները տարածեցին
Լիբանանում անկախության առաջին իսկ օրից: Այն բանկերը, որոնք
իրադարձությունների ժամանակ փակեցին իրենց դռները, իսկույն եկան առաջին պլան, որպեսզի իրենց մասնաբաժինը
Շփոթեցնող տնտեսություն: Այն այցելուի համար, որը չի ջանում խորանալ
արտաքին երևույթների ﬔջ, ﬕ փաստ ակնհայտ է. Եթե Լիբանանը նաև ﬕ երկիր է, որտեղ հարստությունը շրջում է
հարաբերական աղքատության կողքին, ապա թշվառություն իր դաժան ասպեկտներով հանդերձ որպես այդպիսին գոյություն
չունի: Կան իրոք աղքատ երկներ, որտեղ երեխաերը նույնիսկ շնչում են հազիվ: Ինչ վերաբերում է ընդարձակվող
հարստությանը, թվում է, որ դրա ծագումը հանելուկային է, քանի որ երկիրը գրեթե ոչինչ չի արտադրում, ինչի շնորհիվ իրեն
խիստ կարևոր համարող այդ փոքամասնությունը կկարողանար ապրել այդպիսի առատության ﬔջ:. Լիբանանը չի ունեցել իր
հարևանների հնարավորությունը, որ սեփական հողում նավթ ու գազ արդյունահաներ: Սակայն, այս իրողությունը հնարավոր
է՝շուտով փոխվի, քանի որ ﬔր Միջերկրական ծովի հարավային մասում կառավարությունը գազի և նավթի
արտահանման աշխատանքներ է սկսել: Երկրի ﬕակ բնական հարստությունը ﬓում է իր հողի բերրի մասը, տուրիզմը,
գործարարությունն և դրանցից էլ վեր՝ իր բոլոր մարդկային ռեսուրսները: Մեկ հայացքն էլ դասակարգված գովազդներին
բավական է տեսնելու համար՝ ինչպես են Մերձավոր Արևելքի խոշոր ընկերությունները, այդ թվում նաև ﬕջազգային
կորպորացիաները, փորփրում Լիբանանը թոփ-ﬔնեջﬔնթի և ինժիներիայի ոլորտներում աշխատող մարդկանց հավաքագրելու
նպատակով: Վերջերս Լիբանանի վստահելիությունն ապացուցվեց, երբ գանձապետական օբլիգացիաներին
բաժանորդագրվելով ԱՄՆ դոլարով, գերազանցեց բոլոր սպասելիքները:վերցնեն լիբանանյան խոստուﬓալից շուկայում կամ,
ինչպես ենթադրվում էր, 21-րդ դարի շուկայում:
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Եվ վերջիվերջո, Լիբանան պետք է այցելել սիրով, հաճախակի կանգ առնել՝
վայելելու աբղյուրներից հոսող քաղցրահամ ջուրը, տրվելու արևին և նստելու
հռոﬔական ընկած տաճարի խոյակներին, կամ թեկուզ տեղավորվել ծովափի
ամբողջ երկայնքով փռված այս գողտրիկ սրճարանների շվաքարանների տակ:
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Քիչ ազգեր կան, որ ծնվում են այսպիսի բարդ խառնվածքով, ինչպիսին լիբանանցիներն ունեն: Լինելով ափերին ու լեռներում (որոնք
հետագայում դարձան Լիբանանի պետությունը) տարածված հին ազգերի (փյունիկցիների,
ասորիների, հռոﬔացիների...) բազմության ﬕ մասը, այսօր, նրանց են ﬕանում ﬕ շարք այլ տարրեր: Սակայն արաբներն էին, որ
տվեցին Լիբանանին լեզուն և արմատականորեն հաստատեցին իրենց քաղաքակրթությունը: Լիբանանի
պատմությունն այնքան հարուստ է իրադարձություններով, որ ﬔնք ստիպված ենք կապել դրանք հետևյալ կերպով:
● Մ.թ.ա. երրորդ հազարամյակի սկզբին, Բիբլոս, Բերիթոս (Բեյրութ),
Սիդոն և Տյուրոս քաղաք-պետությունները հայտնաբերվում են ՓյունիկյանՔանանացիների կողﬕց:
● Առաջին հազարամյակ. Փյունիկյան-Քանանացիները տեսնում են, որ
Փյունիկցիները դոﬕնանտ են ﬕջերկրական առևտուրի ոլորտում:
● Մ.թ.ա. XVI դարից ﬕնչև առաջին դար. Երկիրը եգիպտացիների, ասորիների,
բաբելոնացիների, պարսիկների և հույների տիրապետության տակ է:
● Մ.թ.ա. 64 թ.-ից ﬕնչև մ.թ. 636. Լիբանանը, ﬕնչ իսլամական արքայատոհﬔրի
գերակայությունը, Հռոﬔական և Բյուզանդական կայսրությունների ﬕ մասն է
կազմում:
● 1099-1291 թ. Սուրբ խաչակրաց արշավանքները բացառում է կողային գիծը
ﬕնչեւ նվաճման մասին եգիպտական Մամլուքների նվաճումը:
● 1250-1515 թ. Լիբանանում տիրապետում են Մամլուքները:
● 1516- Սկսվում է Օսմանյան կայսրության գերիշխումը:
● 1593-1840 թ. Լիբանանյան լեռան էﬕրները փորձում են անկախություն ձեռք
բերել:
● 1858-1860 թ. Լարվածություն Դրուզների և Մարոնիտների ﬕջև:
● 1861 Ֆրանսիան սկսում է Լիբանան լեռան հարաբերական ինքնավարություն
ունեցող գավառի ստեղծումը
● 1918 թ. Լիբանանն ազատագրվում է օսմանցիներից և Բեքաայի հետ ﬕասին
կազմավորում է «Մեծ Լիբանանը»
● 1920-1943 թ. Ազգերի լիգայի ﬕջոցով Լիբանանն անցնում է ֆրանսիական
մանդատի տակ:
● 1943 թ. Լիբանանը ձեռք է բերում անկախություն
● 1946 թ Բոլոր օտարերկրյա զորքերը լքում են Լիբանանը
● 1958 թ. Աﬔրիկայի ﬕջամտությունը
● 1975-1990 թթ. Պատերազմ Լիբանանում
● 1989 թ. Թաիֆյան համաձայնագիրը վերջ է դնում պատերազﬕն
● 2000 թ. Իսրայելական բանակի դուրսբերումը
● 2005 թ. Նախկին վարչապետ Մ. Ռաֆիկ էլ Հարիրի սպանությունը և
Սիրիայի զորքերի դուրսբերումը
● 2007-2008 թթ. Նախկին վարչապետ պրն. Ռաֆիկ էլ Հարիրիի մահից հետո տեղի ազգային և ﬕջազգային ասպարեզներում
տեղի ունեցած քաղաքական և տնտեսական հետևանքներ:
● 2009 թ. Մեծ աղմուկ քաղաքական, տնտեսական և տուրիստական դաշտերում:
● 2018 Վատիկանը պատրաստվում է ընգրկել Լիբանանը 2019-ի տուրիստական քարտեզում:
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ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐ
Անկախության օրից ի վեր Լիբանանի
հանրապետության նախագահը պետք է լինի քրիստոնյա մարոնիտ, վարչապետը՝
մահﬔդական սունիտ, իսկ խորհրդարանի նախագահը՝ մահﬔդական շիա:
Լիբանանը բաժանված է 8 նահանգների:
Երկիրը մասնատված էր շուրջ 15 տարի սարսափելի պատերազﬕ պատճառով, որն իր հետքերն է թողել
պատերին,
շենքերին ճանապարհներին և այլ խոշոր շինություններին: Բայց այժմ Լիբանանը
դարմանում է իր վերքերն, ու վերջին սև էջն էլ շրջեց 1990 թ.-ին: Լիբանանն այսօր
անցնում է նորմալ կյանքի: Եվ մութ տարիներն էլ արդեն պատկանում են
անցյալին։
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՒ ԱՐՎԵՍՏԻ ԿՅԱՆՔԸ ԼԻԲԱՆԱՆՈՒՄ
ԱՅԲՈՒԲԵՆԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ
Հին ազգերը օգտագործում էին հաղորդակցության երկրորդական կոդը՝ հոդակապավոր
լեզվի փոխարեն. դա իդեոգրաֆիկ գիրն է, որտեղ նշանը ներկայացնում է ոչ ﬕայն
գաղափար, այլ նաև լեզվական տարր (բառ): Սա այլևս սովորական մոտեցում չէր, այլ
իսկական նշանագրություն:
Երկրորդ հազարամյակի ընթացքում Փյունիկցիները ստեղծեցին նշանագրության
համակարգ: Այբուբենի ստեղծման մասին վկայող առաջին փաստաթուղթը գտել է
Ուգարիթում (ներկայումս, Սիրիայի Ռաս Շամրա քաղաք), սակայն հնարավոր է, որ
նորարարությունն առաջին անգամ ներկայացվել է Աստվածաշնչում: Բառերը
կազմվեցին հասարակ հնչյուններից և գրի առնվեցին հասարակ նշաններով:
Երեսուն նշանները, անսահման քանակի տարբերոկներով համադրվելիս, անսահման
քանակի բառեր ստեղծելու հնարավորություն են տալիս: 1920 թվականին էր, որ հնագետները
գտան (Փյունիկական ծագման) արձանագրությունները, որոնցում օգտագործվել էին առաջին
հայտնի այբբենական նշանները: Ինչ վերաբերում է արաբական թվերին (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0),
նրանց գոյության մասին նշվեց Սիրիայում, VII դարում, արքեպիսկոպոս Սեվեր
Սեբքոթի կողﬕց: Այս թվերն օգտագործվում էին իսլամական
ժամանակաշրջանում պարսիկ մաթեմատիկոս Ալ-Խորեզﬕի կողﬕց, որոնք հետագայում
ներկայացվեցին ﬕջնադարյան արևմուտքին՝ փոխարինելով հռոﬔական թվերին:

ԱՐՎԵՍՏ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Լիբանանի ծավալում է այժմէական մշակությային գործունեություն:
Ճարտարապետությունն արդիականացվել է, և ﬔնք շուտով հնարավորություն
կունենանք դրա ականատեսը լինել Բեյրութի կենտրոնում: Բայց հնագույն
ժառանգությունը չպիտի մոռացվի: Ընդհակառակը, հուշարձաններ և պատմական կառույցների վերանորոգումը ﬔծ տեղ է
զբաղեցնում վերակառուցողական դաշտում: Հնագիտական (ավելի շուտ փրկարարական) պեղուﬓերը հաստատում են, թե
որքան հարուստ է ﬔր հողը հուշերով և մշակույթով: Սա ստիպում է ﬔծ հետաքրքրությամբ հայացք գցել դեպի ապագա՝
պահելով ու փայփայելով ﬔր անցյալը: Լիբանանի քաղաքացին, իր օթևանից դուրս, ﬕանում է խաղաղության գործընթացին:
Նրա՝ մշակույթի, արվեստի, կյանքի հաճույքի հանդեպ տածած կրքերը նորից տեղ են գտնում իր կյանքում: Նա ﬕ ցանկություն
ունի. Միացնել իր երկու կապերը՝ իր երկիրն ու Արևմուտքը:
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Նրա էներգիան անսպառ է: Նա իսկույն ընդունում է կրթական համակարգը հզորացնող ծրագրերը:
Համալսարաններն ու դպրոցները բարեփոխված են. the UL (Լիբանանյան համալսարան), USJ (Սուրբ
Հովսեփի համալսարան), USEK (Սուրբ Էսպրիտ դե Կալսիկի համալսարան), AUB (Բեյրութի
աﬔրիկյան համալսարան), LAU (Լիբանանյան աﬔրիկյան համալսարան), NDU (Notre Dame University), ALBA (Academie Libanaise des Beaux Arts), Բալմանդի համալսարան, Բեյրութի արաբական
համալսարան և այլն: Չկա գեթ ﬕ մասնագիտություն, որ առկա չլինի այս համալսարաններից գոնե
ﬔկում: Ինչ վերաբերում է դպրոցներին, ապա դրանք համարվում են աշխարհում լավագույնը: Սա
ﬔր երիտասարդներին իրենց կրթությունը Լիբանանում շարունակելու, իսկ օտարերկրյա
բնակիչներին իրենց
սեփական ծրագրի շարունակականությունն ապահովելու հնարավորություն է
տալիս: Լիբանանը չի դադարում աշխարհին տաղանդներ շնորհելուց. Գրողներ, նկարիչներ,
քանդակագործներ, երաժիշտներ, ճարտարապետներ և այլք: Նրանցից շատերն արդեն հասել են
ﬕջազգային համբավի. գրականության և պոեզիայի ոլորտում՝ Ջիբրան Խալիլ Ջիբրան, Ջորջ
Շհադեհ, Նադյա Թուենի, Աﬕն Մաալոֆ, Վենուս Ղաթա Խորի: Նկարիչներից՝ Շաֆաք Աբուդ,
Ասադուր, Սալիբա Դուայհի, Հուսեյն Մադի, Հրայր, Փոլ Գիրագոսիան: Երգեցողության և արևելական
երաժշտության ոլորտում՝ Փեյրուզ, Ռահբանի եղբայրներ և Մաջիդա ալ-Ռուﬕ, Կարակալլայի
ռազմական պարը արևելյան ժամանակակից խորեոգրաֆիայի ոլորտում և Էլի Սաաբ և Զուհայր
Մուրադ՝ նորաձև հագուստի դիզայնի ոլորտում:
Թատրոնը նույնպես վերաբացեց իր դռներն ու բեմը: Թեթև
կատակերգություններից ﬕնչև ﬔլոդրամաներ, «Chansonniers»-ի թե՛
երաժշտական, թե՛ թատերական տարբերակները… առկա են բոլոր
կատեգորիաների ներկայացուﬓեր ֆրանսերենով, արաբերենով և անգլերենով:
Լիբանանի մշակությային օրգանները նորից վերակենդանացել են: Չկա գեթ ﬕ օր առանց հաﬔրգի,
ﬔնահաﬔրգի, կոնֆերանսի կամ ցուցահանդեսի: «Գիշերային Բեյրութն» արդեն ﬕայն
ռեստորանային և գիշերային ակումբների էքսկլյուզիվ չէ (որոնք ի դեպ ﬕշտ լի են մարդկանցով), այլ
հասանելի է մշակութային քաղց ունեցող և ժամանցի նրբաճաշակ տարբերակ փնտրողի մարդկանց
համար:
Հնարավոր չէ հաշվել ո՛չ գեղարվեստական ցուցահանդեսների, ո՛չ էլ
պատկերասրահների քանակը: Նշենք աﬔնակարևորները՝ Epreuve d'Artiste, The Bekhazi Gallery՝
մասնագիտացված մասնավորապես վերականգնողական
(ռեստավրացիոն) աշխատանքներում, Սուրսոքի թանգարանը և դրա աﬔնամյա աշնանային
բազարը (շուկան), այն երեքը, որ գտնվում են Աշրաֆիեհում, Ալվանե պատկերասրահում և
Կասլիկում, և, իհարկե, չենք մոռանում օտարերկրյա մշակութային հաստատությունների մասին,
որոնք ﬕշտ աչալուրջ են Լիբանանյան և ներկայացվող երկրի մշակութային փոխանակուﬓերի
հարցում:
Լիբանանում տեղական կարևոր իրադարձություններ տեղի են ունենում ամբողջ տարվա
ընթացքում, ամռանն դրանք հասնում են իրենց գագաթնակետին. Baalbeck International (www.baalbeck.org.lb), Beiteddine (www.beiteddine.org), Byblos International (www.byblosfestival.org)
փառատոններ: Շոուները ընտրվում են աչալրջորեն, որպեսզի ներկայացնեն աﬔնատարբեր
մտահորիզոնների ներկայացուﬓեր: Ընտրվում են տեղական և ﬕջազգային թատերական, պարային
և երաժշտական ներկայացուﬓեր՝ լեգենդար կատարողների, ինչպես նաև ժամանակակից
արտիստների մասնակցությամբ:
Մեկ այլ կարևոր ﬕջոցառում էլ Ալ Բուսթան Փառատոնն է
(www.albustanfestival.com), որն անցկացվում է փետրվարի կեսի և մարտի վերջի ﬕջև ընկած
ժամանակահատվածում: Աﬔնամյա փառատոնը ջանասիրությամբ է մոտենում ﬕ հատուկ թեմայի
շուրջ հարուստ և ﬕատարր ծրագիր անկացնելու գործին՝ տոնելով որևէ ﬕ երկրի կամ քաղաքի

Լիբանան
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Լիբանան
մշակույթը, կամ ուսուﬓասիրելով որևէ ﬕ հատուկ առարկա: Փառատոնը համարձակ է
արտիստներ, ստեղծագործություններ և ներկայացուﬓեր ընտրելու հարցում:
Փառատոնի շրջանակներում Պատկերասրահում կազմակերպվում է որևէ ﬕ
ականավոր նկարչի աշխատանքների ցուցահանդես:
Ցուցահանդես պատկերասրահում կողﬕց ականավոր նկարիչ. Փառատոնի ևս
երկու ամառային ﬕջոցառուﬓեր, որոնք դեռ կայացման փուլում են, Դեիր ԱլՔամար և Զուկ Միքայել Փառատոններն են: Դեիր Ալ-Քամար Փառատոնը, որն
անցկացվում է Բեիթդինից ոչ հեռու գտնվող քաղաքում, որն էլ իր հերթին գրավում է Շուֆ լեռներով,
վերջերս, ի լրուﬓ մասնավորապես չափահասների համար նախատեսված ներկայացուﬓերի, առաջ
բերեց ընտանեկան-ընկերական բնույթի բաղադրիչներ և տարրեր՝ հարմարեցված երեխաների
դիտման համար: Սարալանջի գրկում գտնվող Զուք Միքայելը, որը նայում է Ջունիի ծովածոցին,
ընդլայնելով իր՝ լիբանանյան վերականգնված քարե տների թաղամասը՝ա «Հին շուկաներ»-ը,
կառուցեց ամֆիթատրոն, որը 2003-ին սկսեց ծառայել որպես փառատոնի համար նախատեսված
բեմ, և առաջին տարվա

Բայց աﬔնից զատ, Լիբանանը ողջունում է ձեզ: Զարթոնքից և վերականգնուﬕց
հետո, Լիբանանը բացում է իր դռները և հավաստիացնում ձեզ, որ ձեր հանգիստը
անպայման կլինի հաճելի և երկարատև:
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Լիբանան

ՈՐՏԵՂ ՀԱՆԳՐՎԱՆԵԼ ԼԻԲԱՆԱՆՈՒՄ

ԲՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Մինչև 75-90-ական թվականները, Լիբանանը Բեյրութում և լեռներում ուներ
ուշագրավ և տպավորիչ հյուրանոցային ենթակառուցվածք: Ավա՜ղ այս հաստատություններից
շատերը ավերվեցին, և հայտնվեցին նորերը: Այսօր
բնակեցման ենթակառուցվածքը շատ ավելի դիվերսիֆիկացված է ﬕջազգային հյուրանոցային
ցանցերով, ինչպիսիք են, օրինակ՝ Four
Seasons և INTERCONTINENTAL HOTELS, ինչպես նաև մասնավոր Լիբանանյան ցանցերը, օրինակ՝
Al Boustan, le Bristol, the Lancaster և the Mir Amine Palace:
Ծովափնյա տարածքներից ու լեռնադահուկային հանգստյան գոտիներից ﬕնչև Բեքաայի հովիտ,
դուք ﬕշտ էլ կգտնեք ցանկացած կատեգորիայի հարմարավետ,
մաքուր և հաճելի հյուրանոցային համարներ:
ԳԱՍՏՐՈՆՈՄԻԱ
Լիբանանյան խոհանոցը Լիբանանյան տարբեր շրջաններից բերվող զանազան ապրանքների և
բաղադրիչների հարուստ խառնուրդ է: Այնժամ, երբ ապացուցվեց, որ ﬕջերկրական դիետան
աﬔնաառողջարարներից է աշխարհում, լիբանանյան
խոհանոցը հաջողության հասավ առողջարարն ու հաճելին համադրելու գործում:
Սովորաբար օգտագործվում են ձիթապտղի յուղ, խոտաբույսեր, հաﬔմունքներ, թարմ մրգեր և
բանջարեղեն, ինչպես նաև կաթնամթերք, հատիկաընդեղեն, ձկնեղեն և ﬕս: The Mezze-ը, տաք և
սառը ուտեստների ընտրանի է, որի շնորհիվ լիբանանյան խոհանոցն այս համբաﬖ ունի ողջ
աշխարհում: Տիպիկ Mezze-ն կարող է բաղկացած լինել աղցաններից՝ օրինակ՝ թաբուլեից և
ֆատուշից, կամ հումուսից և մութաբալից, որոշ տեսակի բլիթներից, ինչպես օրինակ՝ սամբուսեկից
և վերջապես խաղողի թփով տոլմայից:
Լիբանանյան տափակ պիտա հացը լիբանանյան ցանկացած կերակրի անբաժան մասն է:
հաճախ այն փոխարինում է պատառաքաղը: Չմոռանանք նաև ﬔր տեղական խմորեղենի
տեսականին (փախլավա, հալվա և լոխում...): Լիբանանում կարելի է գտնել հարազատ տան համը՝
ճաշելով ﬔր ﬕջազգային ռեստորաններում. ﬔքսիկական, աﬔրիկյան,
ասիական, ֆրանսիական և իտալական: Լիբանանում բոլորն էլ կերակրի և բյուդջետի
տեսանկյունից կբավարարեն իրենց հետաքրքրությունները… և սա վերաբերում է ամբողջ
Լիբանանին: Կարելի է հաճելի ժամանակ անցկացնել հարմարավետ ռեստորաններում,
փաբերում ու գիշերային ակումբներում թեկուզ ﬕնչև լուսաբաց:
Լիբանանը, նախ և առաջ «Արակ»-ի երկիրն է: «Արակը» անիսոնի լիկյոր է, ինչպիսին
օրինակ՝ Pastis-ն է (ֆրանսիական տարբերակի), Sambuca-ն (իտալական տարբերակը) կամ
ouzo-ն (հունական տարբերակ): Այն խմում են որպես ապերիտիվ կամ mezze-ի և
հիﬓականի ժամանակ: Խﬕչքի ևս ﬕ տեսակ, որ արժե ըմբոշխնել, լիբանանյան գինին է, որն այժմ
ﬔծ հեղինակություն է վայելում ամբողջ աշխարհում: Գինեգործարանները
հիﬓականում գտնվում են Բեքաայի հովտում, որտեղ չորային,
արևոտ ցերեկն ու զով երեկոն ստեղծում են խաղողի այգիների համար կլիմայական
կատարյալ պայմաններ: Գինին կարելի է գտնել Châteaux Ksara-ում, Kefraya, Château
Musar-ում (որը գտնվում է Բեյրութին մոտ գտնվող Լիբանան լեռան տարածաշրջանում),
Domaine des Tourelles-ում, Wardy-ում, Karam-ում, Ixir-ում, Bellevue-ում, Massaya-ում…
Լիբանանում ﬔնք վայելում ենք հաﬔղ, մաքուր, առողջարար կերակուրներ, ինչը ﬕշտ էլ
համագործակցում է ﬔր դրամապանակի հետ:
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ՍՊՈՐՏ ԵՎ ԺԱՄԱՆՑ
Լիբանանում ﬔծ տեղ է տրվում ջրային մարզաձևերին. լող, վինդ-սերֆինգ, սուզալող,
ջրադահուկասպորտ, Ջեթ-սքի, ջրային հեծանվասպորտ և առագաստանավային սպորտ:
Շատ ծովափեր տրամադրում են բոլոր հարմարությունները, և ﬔծ մասն ունեն
անդամակից հյուրերի համար նախատեսված տարածքներ, իրենց՝ քաղցրահամ ջրով
լողավազաններով:
Նավակներ կարելի է վարձակալել ծովափի երկայնքով կանգնած ձկնորսներից,
սակայն տեղի ձկնորսները նախընտրում են որս անել ծովափին մոտիկ խորը
ջրերում: Ձﬔռային մարզաձևեր: Լեռնադահուկասպորտն ու սնոու-սերֆինգը նույնքան տարածված
են, որքան չմշկասահքը: Սովորաբար լեռնադահուկային սեզոնը սկսվում է դեկտեմբերի վերջից և
ավարտվում ապրիլին՝ կախված եղանակից: Այլ մարզաձևեր. թենիս, սքվոշ, գոլֆ, ձիավարություն,
բոուլինգ, պար, աերոբիկա, վոլեյբոլ, բասկեթբոլ, պինգ-պոնգ, ֆուտբոլ և այլն: Այս ոլորտում
մասնագիտացված բազմաթիվ ակումբներ կան:
Բոլոր ամառային հանգստյան տներն ունեն իրենց առողջարանական կենտրոնները, և անդամակից
լինելու դեպքում ցանկցած ոք հանգիստ կարող է օգտվել դրանցից: Հակառակ դեպքում կարելի է
տոմս գնել և այցելել առողջարանական ակումբ: Հենց ծովափից կարելի է կազմակերպել ծովային
ուղևորություններ զբոսանավերով և առագաստանավերով և օգտվել ՍՊԱ ծառայություններից,
զբոսանքն էլ կարող է ձգվել ﬕնչև Կիպրոսի և
Թուրքիայի ափերը:: Բեյրութի Aero-Club-ն այժմ գործում է, և նրանք, ովքեր ունեն լիցենզիա, կարող
են զբաղվել իրենց օդային հոբիով Լիբանանի երկնքում: Բնություն և Արկածներ: Բացօթյա հանգիստ
բնության գրկում կամ քարայրների ներսում, ինչպես նաև ճամբարագնացություն դեպի Շուֆ,
Կեսրուան, Բեքաա: Էկոտուրիզմը զարգանում է բավական արագ:

HIK IN G

TR EK K IN G

SUM M ITIN G

W IN E
Ta sting

4x 4

Լիբանան

TREK K IN G
& Ca mel RIDIN G

ԳՆՈՒՄՆԵՐ
Լիբանանն այսօր ոնի առևտրի կենտրոններ, որտեղ կարելի է գտնել տեղական և
ﬕջազգային բրենդեր, ինչպես նաև տնայնագործական, կոսﬔտիկական և ոսկերչական
խանութներ և այլն ... Լիբանանի ավանդական շուկաները գտնվում են հին քաղաքներում,
ինչպիսիք են Տիրոն, Սիդոնը, Բիբլոսը և Տրիպոլին: Արհեստավորները ﬕնչ օրս
պատրաստում են ավանդական կերաﬕկական և ապակյա իրեր, ﬗուն պողպատից կամ
պղնձից պատրաստված դանակ-պատառաքաղ, որոնց բռնակները պատրաստված են
խոյի կամ գոﬔշի ոսկորից և ունեն գունավոր, գեղեցիկ թռչունների գլուխների ձևը:
Արույրից կամ պղնձից պատրաստված իրերը, ինչպես օրինակ բովարանները,
գավաթները, ակոսավոր կճուճները, մոխրամանները, թրերը և դռան արգելակները
(doorstops), բոլորն էլ գեղեցիկ ձևավորած են և
փորագրված են ձեռքով: Կտորից, ﬔտաքսե
և բրդյա կաֆտանները, աբայաները (ասեղնագործած
գիշերանոցներ) և սփրոցները շատ
տարածված են, քանզի ոսկով և արծաթով են
ձեռագործված: Չմոռանաք Բեյրութի
օդանավակայանում գտնվելու ձեր վերջին րոպեներն
անցկացնել Duty Free-ում:
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ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄ ԵՆՔ ԼԻԲԱՆԱՆԸ. ԱՅՆ, ԻՆՉ ՉԻ ԿԱՐԵԼԻ ԲԱՑ ԹՈՂՆԵԼ

Լիբանան

Լիբանանն առաջարկում է հետաքրքրությունների բազմազանություն՝ կախված
ունեցած սպասուﬓերից, ժամանակից, ճաշակից, հակուﬓերից և այլնից:
1 - ՍՊՈՐՏ ԵՎ ԺԱՄԱՆՑ
Լիբանանում ﬔծ տեղ է տրվում ջրային մարզաձևերին. լող,
վինդ-սերֆինգ, սուզալող, ջրադահուկասպորտ,
Լիբանանը ճանաչելու համար անհրաժեշտ է այցելել
հիﬓական քաղաքները,
օրինակ Բեյրութը (Ազգային թանգարան, AUB, Ramlet el
Baida, Պատմական
կենտրոն (The Down town), Hamra), Ջունին իր
ծովափերով, Բիքֆայան,
Բրումանան, Բեիթ Մերին ամառային սեզոնին, Օյուն էլ
Սիմանը, Ֆարան
դահուկասպորտի և հնագիտական պեղուﬓերի համար
և Ֆարայան:

2 – ՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ
ԲԵՅՐՈՒԹ
ԲԵՅՐՈՒԹ ՔԱՂԱՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆԸ
Սկսած 1993 թվականի հոկտեմբերից հնագետները Բեյութի կենտրոնում
աշխատանքներ են իրականացնում՝ պեղելու պատմական կառույցները,
ինչպիսիններից է օրինակ 19-րդ դարի «Փոքր Սարայ» («Petit Serail») կառույցի
հիմքը, ﬕջնադարյան, հռոﬔական շրջանի և հին փյունիկյան քաղաքը։ Հայտնի է,
որ Բեյրութը ավերվել և վերակառուցվել է ավելի քան յոթ անգամ, և որ այն ոչ
ﬕայն Լիբանանի անգին արժեքների «գանձապահն» է, այլ նաև՝ ողջ մարդության:
Բեյրութում բազմաթիվ մզկիթներ և եկեղեցիներ կան, ինչը վկայում է քաղաքում
առկա կրոնական բազմազանության մասին, ինչպես նաև խորհրդանշում է
լուսահոգի Հովհաննես Պողոս II Պապի խոսքերը. «Լիբանանը քաղաք չէ, այլ՝ ﬕ
վճռորոշ հաղորդագրություն»:
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ԼԻԲԱՆԱՆ

Լիբանան

ԲԻԲԼՈՍ (Ջբեյլ)
Նահր էլ Քալբից և Ջեյտայի քարայրից վեր, Բեյրութից 35 կմ դեպի հյուսիս գտնվում է Բիբլոս
քաղաքը (ներկայիս Ջբեյլ), որն ունի մոտ 8000 տարվա պատմություն: Ժայռից երևում է այն
տեղը, որտեղ կանգնած է եղել աշխարհի աﬔնահին նավահանգիստը և իր ժամանակի
առևտրի աﬔնածաղկուն կենտրոններից ﬔկը: Սակայն Վիբլոսը նաև պաշտամունքի վայր էր՝
լինելով կոթողների տաճարի բնօրրանը, որտեղից էլ պեղել են հայտնի Բիբլոսի ավետյաց
արձանիկները: Տեսնելով մշակութային շերտերի այս հսկա քանակը այցելուն ապշած կﬓա.
նեոլիթյան, փյունիկյան, եգիպտական, ասորական, հունական և հռոﬔական: Հռոﬔացիները
Բիբլոսում թողեցին ﬕ սրբավայր, սյունաշարք և ծովին նայող հիանալի թատրոնների ﬔծ
մասը: Այս տարածքի աﬔնաամուր օբյեկտներից ﬔկն էլ հնագույն քաղաքի բերդապատնեշի
ներսում խաչակիրների կողﬕց կառուցած ամրոցն է: Հարյուր ﬔտր հեռու էլ կանգնած է XII
դարում կառուցված հռոﬔական ոճի Սուրբ Ջոն-Մարքի եկեղեցին, որը ﬕնչ օրս գտնվում է
շատ լավ վիճակում
ՖԱՔՐԱ :
Քֆարդեբյանում գտնվող հռոﬔական հնագիտական վայրը՝ իր աշտարակով, փոքրիկ
տաճարով և ﬔծ սրբավայրով հանդերձ, ցույց է տալիս հռոﬔական ճանապարհային
համակարգի կարևորությունը, որը տարածաշրջանը ﬕացնում է Բեքաայի բերրի հողերին և
իր գլխավոր քաղաքներին, ինչպիսին է, օրինակ՝ Բաալաբեքը:

ԲԵՔԱԱ
ԱՆՋԱՐ
Անջար քաղաքը գտնվում է Բեյրութից 60 կմ դեպի արևելք՝ Բեկաայի առաջնային գոտում: Անցյալում
այն ﬕացնում էր Լիբանանի ծովափնյա քաղաքները Դամասկոսի հետ: Բյուզանդիայի կողﬕց
Սիրիայի տիրապետուﬕց հետո, VIII դարում Խալիֆ Վալիդ I, որը Մուավիայի ժառանգներից ﬔկն
էր, արդեն սկսել էր իր ամրոցի կառուցումը, սակայն դա իր որդի Խալիֆ Իբրահիմ I-նն էր, որ
շարունակեց շինարարական աշխատանքներն ու բնակվեց այնտեղ՝ Անջարում: Օﬔյադես
Խալիֆների երկրոդական ճոխ բնակավայրը՝ «Քասր» կոչված կառույցը, կարող էր ﬔծ մակերես
ունենալ: Անջարի պալատը շրջապատված է 370 մ երկարության պատով: Այն պատված է
խճանկարներով, որﬓանկարներով, բարձրաքանդակներով և քարերի ﬔջ արված
փորագրություններով: Այն վերցրել է հռոﬔական կորինթոսյան գմբեթների ոճն ու այլ բազմաթիվ
զարթադանախշային և ճարտարապետական տարրեր Բյուզանդիայից: Ժամանակի ընթացքում
քաղաքը դարձավ կոﬔրցիոն կենտրոն և ﬕ օազիս ճանապարհորդողների ու առևտրականների
համար, որոնք փողոցն անցնելով Սիրայից մուտք են գործում Լիանան:
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ԲԱԱԼԲԵՔ
Լիբանան
Մի հնագույն կրոնական օբյեկտի տեղում փյունիկցիները կառուցեցին ﬕ հիասքանչ սրբավայր, որտեղ
պաշտում էին Բաալին: Ալեքսանդր Մեծի տիրապետության օրոք քաղաքը սկսեց արագ կերպով
tզարգանալ: Այն անվանվեց Հելիոպոլիս (Արևի քաղաք. հելիոս = արև ): Բայց Բաալբեքի Աքրոպոլիսի
աﬔնակարևոր կառույցները կառուցվել են հռոﬔական ժամանակաշրջանում: Մեծ մշակությային
համալիրը ﬕացնում է 3 հիﬓական կառույցները.
1 – Յուպիտերի վանքը, որի 54 սյուներից ﬕայն հայտնի 6 սյուներն են կանգուն ﬓացել, որոնց
բարձրությունը հասնում է 20 ﬔտրի, ﬕնչ տրամագիծը հիմքում կազմում է 2 ﬔտր, ինչը դասում է դրանք
tհռոﬔական աﬔնաﬔծ սյուների շարքին: Յուպիտերի վանքն ունի վեցանկյուն արտաքին բակ, որը
հաﬔմատաբար լավ է պահպանվել:
2 – Բաքոսի վանքը համարվում է հռոﬔական ճարտարապետության աﬔնագեղեցիկ և աﬔնից լավ
պահպանված օրինակներից ﬔկը: Սա այն վայրն է, որտեղ անցկացվում են թատրոնի, բալետի,
դասական և ժամանակակից հաﬔրգների բոլոր ﬕջազգային ﬔծ փառատոնները:
t3 – Ինչ վերաբերում է Վեներայի վանքին, ապա այն շրջանաձև հատակագիծ ունեցող աﬔնահազվադեպ
կառույցներից է, որը գուցե և հաﬔմատվի Հունաստանի Դելֆյան տաճարի հետ:
ՔԱՄԻԴ ԱԼ ԼՈԶ
Բեքաայի հարավարևելքում գտնվող Հնագիտական վայր է, որը պեղվել է 1963-1981 թթ. գերմանական
արշավախմբի կողﬕց իրականացված աշխատանքների արդյունքում: Հնավայրը թվագրվում է մ.թ.ա.
4-րդ հազարամյակով, և ծառայել է որպես եգիպտացի մարզպետի հանգրվան: Մարզպետը
պարտավորված էր՝ տարածքում կարգ ու կանոն պահպանելու փարավոնի անունից: Հնավայրը
տեղակայված է ﬕ հիասքանչ գյուղում Անտի-Լիբանան լեռնաշղթայի ստորոտում:
ՀԱՐԱՎ
ԱՐՆՈՒՆ
Նաբատիայի մարզում գտնվող գյուղ է, հայտնի իր՝ 12-րդ դարի Խաչակիր կոչվող ամրոցներով:
Քարքարոտ բլուրներից ﬔկի վրա կառուցված Բոֆոր ամրոցը խաչակրաց արշավանքներից
ժամանակաշրջանից ﬕնչև ﬔր օրերում տեղի ունեցած բազմաթիվ իրադարձությունների ականատես է:
1975-1990 թթ. Լիբանանում պատերազﬕ արդյունքում ավերված ամրոցն այսօր ամբողջովին
վերակառուցված է և սպասում է իր այցելուներին:
ՏԻՐ
Գտնվելով Լիբանանյան ծովափին, մայրաքաղաքից 75 կմ դեպի հարավ, Տիր կաղաքը հիմվել է
փյունիկցիների կողﬕց՝ դառնալով աշխարհում առաջին ﬔտրոպոլյան: Հենց Տիրում է, որ զարգացավ
տնտեսական կայսրությունը: Տիրում հիմվեց Տիրի արքա Հիրաﬕ սարկոֆագը, ով ապահովեց Սողոմոն
թագավորին մայրիների հիանալի անտառով՝ վերջինիս տաճարն ու պալատը կառուցելու համար:
Այցելուների ուշադրությունը կգրավի նաև ﬕ գցած ճամփա, որն անցնում է շքեղ հաղթական կամարի,
հռոﬔական ակվեդուկի, առաջին հիպոդրոﬓերից ﬔկի, հռոﬔական սարկոֆագների դաշտի,
խճանկարներով զարդարված պարտերների և այլ ավերակների ﬕջով, որոնք մազապուրծ են եղել
ասորական, պարսկական և արաբական ավերուﬓերից:
Compiled by
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ՍԻԴՈՆ
Ափաﬔրձ քաղաք է, որը գտնվում է Բեյրութից 45 կմ դեպի հարավ: Այսօր այն
անվանում են Սայիդա (արաբերեն Sa'id-ից, որը նշանակում է ձկնորսություն): Այն
ﬕ ժամանակ եղել է գլխավոր նավահանգիստը, որտեղից էլ փյունիկցիները գնացին
ﬕջերկրական աշխարհը նվաճելու. Գուցե և մշակութային և կոﬔրցիոն կրեպով:
Քաղաքը մշտապես հալածվել է զավթիչների՝ Փղշտացիների, պարսիկների,
հույների և արաբների կողﬕց: Խաչակիրները դուրս քշվեցին Սալադինի կողﬕց
1187 թ.-ին: Սա ﬔծ հարստություն թողեց քաղաքին, ինչպես օրինակ՝ ռազմատորմ,
որը հետագայում դարձավ քաղաքի խորհրդանիշը: Լեգենդը (ըստ որի Զևսն
առևանգում է սկսնակ, երիտասարդ Եվրոպային Սիդոնից) կարելի է տեսնել հենց
Լիբանանի հարավում գտնվող 2 Euro արժողության Euro ﬔտաղադրաﬕ վրա
(Հունաստան 2002):

Լիբանան

ՀՅՈՒՍԻՍ
ԲԱԹՐՈՒՆ
Բաթրուն մարզի գլխավոր քաղաքն է: մ.թ.ա. 9-րդ դարում փյունիկյաց արքա
Իթոբալի կողﬕց կառուցված այս ափաﬔրձ քաղաքը պատմական և մշակութային
արժեքավոր ժառանգության պահոց է: Անհրաժեշտ է այցելել՝ տեսնելու քաղաքի
հին շուկան, եկեղեցիները, նավահանգիստը, 225 ﬔտրանոց փյունիկյան պատը և
վայելելու տեղական հաﬔղ լիմոնադը:
ՄԱՐ ՋԲԵՅԼ
Բաթրուն մարզում բլրի վրա կառուցված այս գյուղը, որի անվանումը նշաանկում է Ջբեյլի (Բիբլոսի)
պաշտպան կամ պահապան, հայտնի է իր՝ փյունիկյան ժամանակաշրջանի ամրոցներով, որոնք
ավելի ուշ օգտագործվեցին նաև հռոﬔացիների և խաչակիրների կողﬕց:
Ամրոցի ստորոտում կարելի է տեսնել ակնային հիվանդություններ բուժող Սուրբ հովանավոր Մար
Նոհրային նվիրված ջրհորն ու եկեղեցին: Գյուղը դասվում է երկրում աﬔնահնավուրցների շարքին:
ՏՐԻՊՈԼԻ. ՍՈՒՐԲ ԺԻԼ ԱՄՐՈՑ
Բեյրութից 75 կմ հյուսիսում է գտնվում Լիբանանի 2-րդ մայրաքաղաք Տրիպոլը։ Ափա
ﬔրձ ﬕ քաղաք, որը հայտնի է իր գեղատեսիլ վայրերով և հարուստ լեգենդներով:
Քաղաքի և ծովի վրա կախված Սբ. Գիլլես (Սանիլ) ամրոցը հպարտությամբ վեր է
խոյանում է և շուք տալիս ﬓացած հուշարձաններին: Սբ. Մարիամ Եկեղեցին այսօր
վերածվել է ﬔծ մզկիթի։ Այն նպաստում է արեւելյան ճարտարապետության ﬔջ Occidental տարրերի ներթափանցմանը: Քաղաքում կան շատ մահﬔդական կառույցներ,
ինչպիսիք են Թեյնալ մզկիթը և Աբդել Վահեդը կամ Ալ Աչրաֆ մզկիթը։ Տուրի
ընթացքում չի կարելի անտեսել (la Tour du Lion) Ալ Մինա նավահանգիստը, խաների
(caravanserails) և Համաﬓերի փառահեղ կառույցները, և հանգստի ու խելագարության
այլ վայրերը։
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3 - ԲՆԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ - ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ
ՄԱՅՐԻՆԵՐ
Մոտ 2000մ բարձրության վրա, երկրի և երկնքի ﬕջև, հպարտորեն կանգնած են Լիբանանի հայտնի
մայրիները։ Նրանք շատ հաճախ անվանվել են Արզ էլ-Ռաբ (Աստծո մայրիներ) և համարվում են
բնության հրաշք։ Դասվելով ազգային հարստության շարքին և մշտական վերահսկողության տակ
գտնվելով, որոշ մայրիներ հասնում են ավելի քան 1000 տարեկանի։ Մայրիները Աստվածաշնչում նշվում
են որպես հավերժության և իմաստության խորհրդանիշ։ Նրանք նաև Լիբանանի Հանրապետության
սինվոլն են, քանի որ պատկերված են դրոշի և դրաﬕ վրա։ Աﬔնահայտնի մայրիները աճում են
Լիբանանի հյուսիսում գտնվող Բեչարեհ շրջանում և Շուֆիի Բարոուք լեռան լանջերին։
ՔՍԱՐԱՅԻ ԲՆԱԿԱՆ ՔԱՐԱՆՁԱՎՆԵՐ
Արժի տեսնել 3 կիլոﬔտր երկարություն ունեցող Զահլեհի մոտ գտնվող Բեկաայի բնական քարայրները։
ՔԱՐԱՅՐ ՔԱԴԻՇԱ
Բեյրութի հյուսիսում, Ցեդարսի և Բեքարեհի ﬕջև գտնվող այս քարայրն ավելի փոքր է Ջիետայի
քարայրներից, սակայն այն նույնպես արժի այցելել։ Այնտեղ կարելի է հասնել ոտքով (15 րոպեի
ճանապարհ) Քադիչայի հովիտով անցնող արահետով, որը նաև անվանում են սրբերի հովիտ։
Վերնահարկից դեպի հովիտ է բացվում գեղեցիկ տեսարան։
ՋԵՅԹԱՅԻ ՔԱՐԱՅՐ
Բեյրութից 20 կմ դեպի հարավ գտնվող Ջեյթայի քարայր հազարավոր այցելուներ մտնում են շունչները
պահած: Երկու շերտավորված քարայրները ﬕացված են իրար ճոպանուղով, որոնք լեռան ներսում
խորանում են մոտ հազար ﬔտր: Ավելի ստորին քարայներ կարող եք այցելել բեռնափոխադրիչ
սարքերով, որոնք կանցկացնեն ձեզ նեղլիկ հատվածներով և այն լճի
մոտով, որից որ սկիզբ է առնում Նահր էլ Քալբ գետը: Վերին
քարայրներում զբոսանք կարելի է անել ոտքով՝ գիդի մշտական
ուղեկցությամբ: Քարայրների հետզոտումը նույնիսկ կարճատև դադարի
տեղ էլ չի թողնում այցելուների համար: Շթաքարի և պտկաքարի ծածկեր
իրենց կենդանական և բուսական աշխարհով, ջրվեժներ, լճեր, բնական
սյուներ… ﬕ ամբողջ սյուրեալիստական աշխարհ, որի հետազոտման
ինտրիգը երբեք էլ չի լքի ձեզ:
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ՔԱՐԱՈՒՆ ԼԻՃ
Բեկկայի հյուսիսում տեղակայված տարածաշրջանն ու լիճը ապահովում են հմայիչ, բազմազան և
հետաքրքիր տեսարաններ։ Լճին ծանոթանալ կարելի է ﬔքենայով կամ մոտորանավակով
շրջագայելիս (ﬔտավոր 25 րոպե)։
ՖԱՔՐԱՅԻ ԲՆԱԿԱՆ ԿԱՄՈՒՐՋ
Աշխարհում գոյություն ունեն շատ քիչ թվով բնական կամուրջներ։ Դրանցից ﬔկը պատկանում է
Լիբանանի բնության հարստությանը ։ Լիբանան լեռան 1500մ բարձրության վրա տեղակայված այս
կամուրջը ձգվում է Էլ-Լաբան գետի վրայով և դեպի Ֆարայ գյուղը բացվող գեղեցիկ տեսարան է
առաջարկում դիտողին։ Այն կարելի է վայելել կամրջի վրայով քայլելու և լեռների թարմ օդը շնչելու
ընթացքում։
4 – ԿՐՈՆԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԸ
ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐ ԵՎ ՄԱՏՈՒՌՆԵՐ
Լիբանանում կան շատ այցելության արժանի եկեղեցիներ՝ հնից ﬕնչև ժամանակակից, կաթոլիկ,
ուղղափառ, բողոքական և հայկական։ Դրանք ընդգծում են Քրիստոնեության կարևորությունը
լիբանանցիների կյանքում ։
ՄԵՆԱՍՏԱՆՆԵՐ (Վանքեր)
Լիբանանում շատ են ﬔնաստանները (վանքեր), որոնցից չի
կարելի բաց թողնել Մար Չաայա Բրումանայի ﬔնաստանը
(1700թ-ի Անտոնինի աﬔնահին վանական հաստատությունը)։
Անհրաժեշտ է նաև այցելել Սուրբ Հովհաննեսիի Հունական
Կաթոլիկ վանքը(կամ Չօիրը, որտեղ 1733թ-ին արաբական
նշաններով առաջին տպարանն է հիﬓվել), Սուրբ Չարբելի
վանքերը և Բելմոնտի աբբայությունը ( Դեիր Բալամանդը
հիﬓադրվել է Կիստերցիանների կողﬕց 1157թ-ին (ավարտվել
1169թ-ին) և 1289թ-ին Լատինական արքայության անկուﬕց
հետո անցել ուղղափառ եկեղեցուն։ Այն իր այցելուներին
առաջարկում է 18-19-րդ դարերի Բյուզանդական
սրբապատկերի հարուստ հավաքածու։)
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ՄԶԿԻԹՆԵՐ
Կան բազմաթիվ մզկիթներ, այդ թվում Տրիպոլի հրաշալի մզկիթը (13-րդ դարի մոնուﬔնտալ շինություն,
որը պարունակում է Ֆրանսիական ճարտարապետության տարրեր), 12-րդ դարի Սուրբ Մարիաﬕ
տաճարը, Սայիդայի հոյակերտ մզկիթը (առաջին հայացքից բերդ հիշեցնող կառույցը վեր է խոյացել 13-րդ
դարում Հիվանդախնաﬓերի Միաբանության կողﬕց կառուցված եկեղեցու հիմքի վրա) և Բեյրութի կամ
Օմարի մզկիթը ( ի սկզբանե այն հռոﬔական եկեղեցի էր, որը 1113-1150թ-ին հիﬓվել է Սուրբ Հովհաննեսի
Հիվանդախնաﬓերի Միաբանության կողﬕց Բյուզանդական ապարանքի տարածքում և հետագայում
վերածվել է հռոﬔական տաճարի։ 1291 թվականին մահﬔդականներն այն դարձրել են մզկիթ՝ կից
կառուցելով Մինարեթ) և Մուհամմադ ալ Աﬕն մզկիթը, որի բացման արարողությունը տեղի ունեցավ
2008 թ.-ին Բեյրութում: Դրուզների համայնքը Լիբանանում շատ կարևոր դեր ունի և ներառում է
բազմաթիվ Մաքաﬓեր, որոնցից ﬔկը Նիհայում՝ Շուֆ շրջանում Լիբանան լեռան վրա գտնվող Հոբ
մարգարեի Մաքաﬓ է (Maqam Al Nabi Ayoub):
Մաքամը վերակառուցման էր ենթարկված սկսած 1947 թ.-ից: Այն բաղկացած է Հոբ մարգարեի
գերեզմանից և Դրուզների խորհրդանիշ Աստղից:
ՄԱՂԴՈՒՉԵ
Պաշտոնական բացումը տեղի ունեցավ 1998-ի մարտի 30-ին: Տարածքի վերջին խորոշ կառույցը, որն իր
գՍրբավայրը պաշտոնական ուխտատեղի է: Այն նվիրված է Սայեդեթ ալ Մանթարային (ﬔր սպասող
կնոջը): Եղել է հունական-կաթոլիկ եկեղեցու տիրապետության տակ: Սիդոնին նայող նոր բազիլիկան
ցուցադրում է Իտալացի նկարիչների ձեռքով ստեղծված գեղեցիկ որﬓանկարներ, որոնք պատմում են
Մարիամ Աստվածածնի կյանքը: Պատմություններ էինք պտտվում, թե սա այն վայրն է, որտեղ Մարիամ
Աստվածածինը սպասում էր քաղաքային քարոզից վերադարձող որդուն: Ասում են նաև, որ այսօրվա
աշտարակի տեղում կանգնած էր 324 թ.-ին Կոստանդինոս կայսեր մոր՝ Սբ. Հելենայի կողﬕց կառուցված
և Մարիամ Աստվածածնին նվիրած եկեղեցին: Քարայրի դռները, որոնք ուղեկցում էին դեպի Մարիամ
Աստվածածինը փակվեցին 8-րդ դարի հետապնդուﬓերից հետո, այնուհետև վերաբացվեցին 18-րդ
դարում:
ՔԱԴԻՇԱՅԻ ՀՈՎԻՏ
Բեյրութից հյուսիս, Բեչարեհին մոտ գտնվող Քադիչայի սուրբ հովիտը իր ﬔջ է ներառում ժայռերի ﬔջ
կառուցված ﬔնաստաններն ու վանքերը, որոնք ձուլվում են լեռանը և Քոզայայի Սուրբ Անտոնի
ﬔնաստանը (900մ բարձրության վրա Վայրի լեռնանցքում գտնվում է առաջին սիրիական լեզվով
տպարանը՝ հիﬓված16-րդ դարի վերջում)։ Նաև արժե այցելել Մառ Լիչա ﬔնաստանը, Դիեր Քանուբին
Մարոնիտ սրբավայրը և այլ ճգնավորների համար նախատեսված տարածքները։
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ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Ավելի քան 500մ բարձրության վրա կանգնած է դեպի Ջունիայի ծովախորշը նայող ﬕ հսկայական
արձան։ 19-րդ դարի վերջին կանգնեցված Կույս Մարիաﬕ արձանը դարձել է սրբավայր (մատուռ՝
պատվանդանի ﬔջ)։ Արձանը նայում է ﬕ հրաշալի տեսարանի։ Ափն ու Բալվեդերը կապվում են
իրար ճոպանուղով։
ԼԻԲԱՆԱՆՆ ՈՐՊԵՍ ՈՒԽՏԱՎԱՅՐ
Լիբանանը ﬕ վայր է, որտեղ քրիստոնիա և մուսուլման ուխտագնացները հանդիպում են և իրենց
աղոթնքերն ասում սրբավայրերում:
Հավելյալ տեղեկության և երթուղիների վերաբերյալ մանրամասների համար կապ հաստատեք ﬔզ
հետ:
5 - ՊԱԼԱՏՆԵՐ ԵՎ ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐ
ԿԻԼԻԿԻԱՅԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆ (ANTELIAS)
Պաշտոնական բացումը տեղի ունեցավ 1998-ի մարտի 30-ին: Տարածքի վերջին խորոշ կառույցը,
որն իր գիրկն է առել նաև կաթողիկոսարանի գրադարանը: Թանկարժեք իրերի և կրոնական
արվեստի նմուշների ﬔծ մասը
կաթողիկոսարանի փրկված գանձերն են: Դրանք 1915 թվականին ոդիսական
ճանապարհորդություն անցան Սիսից Հալեպ, և 1930 բերվեցին Անթիլիաս՝ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսության օրրան: Բացի այս աﬔնից, նվիրատվությունների և գնուﬓերի շնորհիվ այսօր
թանգարանն ունի բավականին ﬔծ հավաքածու:
ՍՈՒՐԲ ԳՐԻԳՈՐ ՀՈՒՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂԱՓԱՌ ԹԱՆԳԱՐԱՆ - ԲԵՅՐՈՒԹ
Սուրբ Գրիգորի հունական ուղղափառ տաճարը Բեյրութի ուղափառ համայնքի Մայր Տաճարն է:
Տաճարը Բեյրութի աﬔնահին եկեղեցին է, և տարածաշրջանի հնագույններից է: Լիբանանյան
պատերազﬕ ժամանակ տաճարը տուժեց՝ ենթարկվելով գողությունների և վանդալիզﬕ, ինչպես
նաև պատերազմական գոտի և առճակատման գիծ համարվող շրջանի բնական ազդեցությանը:
1998-ին վերականգնողական բազմափուլ զրագիր սկսվեց և 2003 թ.-ի դեկտեմբերի 15-ին տաճարը
վերաբացվեց: Վերականգնողական աշխատանքների արդյունքում եկեղեցու ներսում
հնագիտական ﬕ շատ կարևոր վայր բացահայտվեց: Այն վերաբացվեց որպես թանգարան, որտեղ
կարելի է զգալ հնավայրերի ու պատմության ﬕջև եղած կապը:
ԲԶՈՄԱՐԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿԵ ԵԿԵՂԵՑԻ - ԹԱՆԳԱՐԱՆ
Եկեղեցի-թանգարանը տալիս է արևելյան՝ մասնավորապես հայկական աշխարհիկ և հոգևոր
արվեստի ընդհանուր պատկերը։ Այնտեղ են գտնվում էﬕր Բաշիրի հուշանվերները։ Աﬔն անգամ
ճանապարհորդելիս նա իր ամբողջ ունեցվածքը վստահում էր եկեղեցուն։ Եկեղեցու տարածքում
կան լավ խնամված խաղողի որթեր, որոնցից պատրաստում են հրաշալի գինի։ Այցելուները
համտեսում և գնում են լայն ճանաչում ունեցող գինին։ Ամբողջ տարի վանքը հյուրընկալում է ﬔծ
թվով զբոսաշրջիկների, ուսանողների, հետազոտողների, սկաուտների ու հավատարիմ
ուխտագնացների խմբեր։ Այնտեղ է գտնվում Մարիամ Աստվածածնի փառավոր Վերափոխմանը
նվիրված եկեղեցին իր կամարակապ տանիքով և աշտարակով, որը ունի համապատասխան
նախշերով դռներ։
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ԲԵՅԹ ԷԴ-ԴԻՆ ԱՊԱՐԱՆՔ
Լիբանան
Բեյրութից 45 կիլոﬔտր հարավ-արևելքում է գտնվում Բեյթ էդ-Դինի (Հավատի տուն)
հրաշագեղ պալատը, որը 19-րդ դարի ազգային ճարտարապետության հրաշալի օրինակ է։ Այն
կառուցել է Էﬕր Բեչիր Չեհաբը, որն ավելի քան 30 տարի ուսուցանող է եղել Լիբանան լեռան վրա։
Արքայազների շքեղ նստավայրը՝ պալատը ներկայացնում է Իսլամական և Վենետիկյան գոթական
ճարտարապետության տարրերը։ Այս ոճերի համադրումը տեսանելի է դառնում շնորհիվ նրբագեղ
կամարաշարերի, ֆասադների, փայտյա աշխատանքների, առաստաղների և խճանկարապատ
օթյակների։ Այցելուները հիացած կﬓան նախշերի շքեղությամբ և յուրահատկությամբ:
ԲԵՅՐՈՒԹԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ
Այս հարկի տակ է գտնվում 1930թ-ին կառուցված և 1939 թ-ին բացված Բեյրութի Նեո-եգիպտական
ոճի ազգային թանգարանը։ Թանգարանի ազգային
հավաքածուն պատերազﬕ ժամանակ սփռված է եղել աշխարով ﬔկ։ Հիմա պաշտոնյաները
վերախմբավորել են այս գանձերը, որոնք ցուցադրվում են հանրությանը։
ԲԵՅՐՈՒԹԻ ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ
Մասնավոր թանգարանի հավաքածուները ներկայացնում են Նախապատմական ժամանակներից
ﬕնչև ոչ հեռու անցյալի Մերձավոր-արևելյան մշակույթները Չմոտավոր 10000 գտածոներ և
նույնքան ﬔտաղադրամ)։
ԲԻԲԼՈՍԻ ՄՈՄԵ ԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆ
Փոքրիկ թանգարան, որտեղ կարող եք գտնել պատմական աﬔնաազդեցիկ անձանց մոﬔ
արձանները։
ԴԵԻՐ ԷԼ-ՔԱՄԱՐԻ ՄՈՄԵ ԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆ
Փոքրիկ թանգարան, որտեղ կարող եք գտնել պատմական աﬔնաազդեցիկ անձանց մոﬔ
արձանները։
ՋԲՐԱՆԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆ
Գտնվելով Բեչարեյի հյուսիսում, «Ջբրան» թանգարանը ցուցադրում է Լիբանանցի փիլիսոփա,
նկարիչ և պոետ Ջբրան Խալիլ Ջբրանի՝ «Մարգարեի» հեղինակի գրական երկերն ու նկարները։
ՄԵՏԱՔՍԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆ (ԲՍՈՒՍ, ՔԱԶԱ, ԱԼԵՅ)
Կենդանի ﬔտաքս. Բնական ﬔտաքսի արտադրություն որդերից ﬕնչև վերջնական արտադրանք։
- Մետաքսի որդեր, բոժոժներ, Բոմբիքս – Թթենի (ոսկե ծառ)
- Հին տեխնիկա, ﬔտաքսի արտադրանք – ﬔտաքսի փաթաթում
- Ձեռքով աշխատացվող ﬔտաքսագործ ﬔքենաներ – Հին նկարներ
-Էքսկուրսիաների կետեր – Մշտապես ցուցադրվող հավաքածու, Տեղական և Արևելյան ﬔտաքս/
Վայրի ,ﬔտաքս Մադագասկարից։
Գեղատեսիլ տեռաս, խանութ թանգարան և սրճարան Քայլիր բուրավետ պարտեզում։ Թանգարանի
բացումը կկայանա ամռանը։
ՌՈԲԵՐՏ ՄՈՒԱՎԱԴԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԹԱՆԳԱՐԱՆ
Այն ինչ կառուցվել է երկար տարիների ընթացքում, քաղաքի կենտրոնի նման վերափոխվել է, և
դարձել կենդանի հրաշք: Կառույցն անցել է զավթիչների, հերոսների և պատերազմական
ժամանակակների ﬕջով: ՉՆայած նրան, որ շինության հրաշագեղ ֆասադների դեռ կրում են
իտալական գոթական ոճը, թանգարանի ներսն ու դուրսը վերակառուցվել են: Ռոբերտ Մուավադի
մասնավոր թանգարանի մուլտիﬔդիա շնորհանդեսն ամփոփում է Մուավադի ձեռքբերուﬓերը
նշելով որ, «110 տարվա հնություն ունեցող պալատը վերականգնելով և այն իր զարդերի անձնական
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Լիբանան
հավաքածուին և արվեստի
գործերին նվիրելով, Ռոբերտ Մուավադը ցուցաբերել է քաջություն և հեռատեսություն, հավատարիմ
ﬓալով ավանդույթին »: Բեյրութ քաղաքի հենց սրտում գտնվող Ռոբերտ Մուավադի մասնավոր
թանգարանը ( նախկինում հայտնի ինչպես փարավոն Հենրիի պալատ) վերջերս իր դռներն է բացել
հանրության առաջ: Մուավադի շնորհիվ Փարավոնի պալատը վերածվել է արվեստի թանգարանի,
որը պատմական է և որպես նստավայր, և որպես անգին հավաքածուների հյուրընկալ: Սա
թանգարան է, որի աﬔնաﬔծ ցուցադրությունը հենց ինքը պալատն է: Մուավադի թանգարանը
փակվել
է 2017 թ.-ին վերանորոգման նպատակով:
ՄԵԵՄԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆ
Թանգարանի հավաքածուն իր ﬔջ ներառում է թանկարժեք ﬔտաղներ, ինչպիսիք են ոսկին ու
արծաթը, և թանկագին քարեր՝ ռուբին, տոպազ, զմրուխտ: Նախատեսված է հատուկ
լուսավորություն, որպեսզի ընդգծվեն որոշ տեսակների՝ օրինակ տանզանիտի, գունային
բազմազանությունը, թանկարժեք քարերի՝ պերիդոտիտ ու տուռմալին, թափանցիկությունն ու
գունագեղությունը և ոսկե ու արծաթե թելանման կտորների տպավորիչ դետալները։
ՄԼԻՏԱՅԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆ
Մլիտան և դիմադրությունն սիրո և հիշողության բացառիկ պատմություն ունեն: Մլիտան լեռնային
լանդշաֆտի սրտում գտնվող բնական թանգարան է: Այն նպատակ ունի պահպանել վայրերը, որտեղ
կարող ենք տեսնել Իսրայելի դեմ իսլամական դիմադրության՝ սկսած 1983 թ-ի օկուպացիայի
ժամանակ օգտագործված ﬕջոցները։
ՍԲ. ՀՈՎՍԵՓ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱՊԱՏՄԱԿԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ
Մլիտան և դիմադրությունն սիրո և հիշողության բացառիկ պատմություն ունեն: Մլիտան լեռնային
19-րդ դարից սկսած Ճիզվիտների ﬕաբանության հետազոտողները ընտրել են ավելի քան 500
նախապատմական իրեր, որոնք էլ ցուցադրվում են Սուրբ Հովսեփի համալսարանի պատմության
թանգարանում։ Պատուհանային ցուցադրուﬓերը, վահանակներն ու վերաստեղծված
տեսարանները ներկայացնում են նախապատմական մարդու աﬔնօրյա կյանքի տարբեր
ասպեկտներ։ Շրջագայության վերջում ցուցադրվում է վավերագրական ֆիլմ։ Աշխատանքային
ժաﬔրն են Երեքշաբթի-Չորեքշաբթի, ՈՒրբաթ- Շաբաթ 9։00-ից 15։00։ Հասարակական և դպրոցական
տոներին թանգարանը փակ է ։
ՆԱԲՈՒ ԹԱՆԳԱՐԱՆ
Չեքայի (Լիբանանի հյուսիս) հարևանությամբ գնտվող Հիրրի ջրափնյա գծում տեղակայված ՆԱԲՈՒ
թանգարանը բացեց իր դռները 2018թ.-ի սեպտեմբերի 22-ին՝ շնորհիվ մասնավոր նախաձեռնության:
Այնտեղ պահվում է հավաքածու, որը ներառում է Բրոնզի դարիմ, Երկաթի դարիմ, ինչպես նաև
հունական, հռոﬔական, բյուզանդական և իսլամական ժամանակաշրջաններին պատկանող
հնագիտական օբյեկտներ:
,
Վերոնշյալ հավաքածուներից բացի թանգարանը ներկայացնում է մոդերն և ժամանակակից
նկարչական գործեր, որոնց հեղինակներն են Աﬕն ալ Բաչան, ՄՈւստաֆա Ֆարուխը, Խալի
Ջիբրան, Փոլ Գիրագոսյանը և այլ հայտնի արվեստագետներ: Այս թանգարանը չարժե բաց թողնել:
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6 – ՀԻՆ ՇՈՒԿԱՆԵՐ
Հին շուկաներով զբոսնելուց ավելի հմայիչ բան չկա, որտեղ կառերեսվեք անցյալի ողջ
մթնոլորտին: Բաց չթողնել Բերյութի, Բիբլոսի, Զուքի, Տրիպոլիի և Ռաչայայի
շուկաները: Ռաչայայի շուկայում այցելուն կարող է վայելել անկախության
ﬕջնաբերդը, կառույց, որը հիﬓվել է 18-րդ դարում Անտի-Լիբանան Լեռնաշղթայի
Հերմոն լեռան ստորոտում, և որը աննկարագրելի հմայք ու ռոմանտիկ մթնոլորտ է
հաղորդում գյուղին: Հենց այս կառույցում էին նոր կառավարության անդաﬓերը 1943
թ.-ի նոյեմբերի 11-ին բանտարկվել ֆրանսիական մանդատից անկախության
հռչակուﬕց հետո: Նոյեմբերի 22-ին ֆրանսիական իշխանությունները ճանաչեցին
Լիբանանի անկախությունը և ազատ արձակեցին Բեչարա ալ Խուրիին, Ռիադ ալ
Սոլհին, Քաﬕլ Շամունին, Սալիմ Թաքլային, Ադել Ասայրանին և Աբել Հաﬕդ
Քարաﬔին:

Լիբանան

Լիբանանում կարելի է ծավալել տուրիստական ցանկացած տեսակի գործունեություն.
ամառային և ձﬔռային սպրոտաձևեր, մշակութային, կրոնական, արկածային և
լեռնային տուրիզմ:
Լիբանանը ձեզ է ներկայացնում իր գիշերային և ցերեկային ժամանցի վայրերն ու
ﬕջոցառուﬓերը, և այդ աﬔնն՝ աﬔնահարմար գներով և տարբեր ճաշակի
այցելուների համար: «Լիբանան»-ը առաջարկում է տուրիստական առանձին
ինդիվիդուալ ծրագրեր, որոնց ﬔկնարկակետը Սիրիան է:
«Ուրիշ Լիբանան» տեսնելու համար ﬕ հապաղեք զանգահարել ﬔզ կամ այցելել ﬔր
կայքը: Վստահ ենք՝ զարմացած կﬓաք:
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ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՏՈՒՐԵՐ ԼԻԲԱՆԱՆՈՒՄ

Լիբանան

ԴԱՍԱԿԱՆ ԼԻԲԱՆԱՆ – ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄ ԵՆՔ ԼԻԲԱՆԱՆԸ
ՕՐ

Տուր 001/LB

D.1 Դեյր էլ Քամար – Բեյթ էդ-դին – Ազգային թանգարան – Այց Բեյրութ
D.2 Բիբլոս - Հարիսա- Ջեյթա
D.3 Սիդոն - Տիր - Էշմուն
D.4 Բաալբեք - Քսարա - Անջար
D.5 Բիշարի: Ջուբրան Խալիլ Ջուբրան թանգարան- Մայրիներ Սուրբ Անտոնին Քյուզարայի Վանք
ՕՐ

Տուր 002/LB

D.1 Դեիր էլ Քամար- Բեյթ էդ-դին - Ազգային թանգարան - Այց Բեյրութ
D.2 Բիբլոս - Հարիսա - Ջեյթա
D.3 Սիդոն - Տիր - Էշմուն
D.4 Բաալբեք - Քսարա - Անջար
ՕՐ

Տուր 003/LB

D.1 Բիբլոս- Հարիսա- Ջեյթա
D.2 Սիդոն- Տիր- Էշմուն
D.3 Բաալբեք- Քսարա- Անջար
ՕՐ

Տուր 004A/LB

D.1 Բիբլոս- Հարիսա- Ջեյթա
D.2 Բաալբեք- Քսարա- Անջար

Joseph@ventnouveau.com I +961 4 712 037 I Beirut I Lebanon I www.ventnouveau.com
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