
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
                    

                           
 

Libānas galvaspilsētu Beirutu bieži vien sauc par "Tuvo Austrumu Parīzi", ne tikai tāpēc, 
ka tā bija Francijas pakļautībā, bet arī tās izsmalcinātības un skaistuma dēļ. Viena no 

vispazīstamākajām vietām Libānā ir Harissa ar Jaunavas Marijas statuju kalna 
virsotnē. Vēsturiski Libāna ir bijusi un ir kultūru, tautu un vēstures notikumu krustceles 

starp Rietumiem un Austrumiem  
 

1.diena. Ierašanās Beirutā 

Lidojums. 

Ierašanās Beirutā un tikšanas ar gidu. Transfērs lidosta – viesnīca.  

Check- in un nakts viesnīcā The Four Stars Hotel & Beach Club 4*. 

www.refad.com      
 

2. diena. Jeita Grottoes, Harrisa 
Brokastis viesnīcā. Dosimies apskatīt Dogas upi, pie kuras atrodas 

piemiņas uzraksti, kas ir tapuši kauju laikā 2 gadu tūkstošu pirms 
mūsu ēras. Ekskursijas turpinājumā dosimies uz Jeita Grottes 
(viens no jaunajiem 7 Pasaules brīnumiem), kurā atrodas 
grandiozās stalagmītu un stalaktītu alas. Ekskursijas nobeigumā 
ar pacēlājiem dosimies apskatīt slaveno un iespaidīgo Jaunavas 
Marijas statuju, kura atrodas kalna virsotnē un ir daudzu 
svētceļotāju galamērķis. Nakts viesnīcā. The Four Stars Hotel & 

Beach Club 4*. www.refad.com      
 

3. diena. Cedars - Bcharre – Tripole 
Brokastis viesnīcā. Pārbrauciens uz Libānas Ziemeļiem, lai apskatītu 
slavenos ‘’Dieva ciedrus’’, kas ir Libānas lepnums! Atlikuši vien 400 
koki, bet daži no tiem ir vecāki kā 2000 gadus. Pastaiga pa mežu, kas 

mūsdienās ir eko-muzejs. Pēc tam dosimies uz Bcharre ciematiņu, 
kas atrodas Kadišas ielējā un ir uzbūvēta 1.650 m augstumā. Šeit ir 
arī dzīvojis slavenais dzejnieks Khalil Gebran, muzeja 
apmeklējums. Ekskursijas nobeigumā apmeklēsim Tripoli, kas savu 
nosaukumu ir ieguvusi, pateicoties, tam, ka sastāvēja no trīs pilsētām 
(‘’trīs pilsētas vienā’’) . Apskatīsim St. Galles pili, Tylan mošeju. 
Nakts viesnīcā The Four Stars Hotel & Beach Club 4*. www.refad.com      
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4. diena. Libāņu nakts.  
Brokastis viesnīcā. Diena veltīta atpūtai. 
Vakarā dosimies izbaudīt Libānas nacionālo vakaru, kas dos 
Jums iespēju baudīt kultūru, nacionālās dejas un tradicionālos 
ēdienus. Kamēr Jūs baudīsiet maltīti varēsiet vērot 
vēderdejotājas, kuras dejos pie tradicionālās libāniešu 
mūzikas. Nakts viesnīcā The Four Stars Hotel & Beach Club 4*. 
www.refad.com      
 

5. diena. Brīva diena.  
Brokastis viesnīcā. Brīva diena atpūtai.* 
Nakts viesnīcā The Four Stars Hotel & Beach Club 4*. 
www.refad.com      
 

6. diena. Brīva diena. 
Brokastis viesnīcā. Brīva diena atpūtai.*  
Nakts viesnīcā The Four Stars Hotel & Beach Club 4*. 
www.refad.com      
 

7. diena. Beirutas apskate 
Brokastis viesnīcā. Galvaspilsētas Beirutas apskate - Pigeon Rock (baložu klinti), kas 
atrodas Vidusjūras krastā tieši Beirutas pilsētas centrā, Beirutas vēsturiskais centrs. 
Pēc ekskursijas brīvais laiks pilsētā. Nakts viesnīcā Le Bristol 4*.  
www.lebristol-hotel.com  
 

8. diena. Došanās mājup 
Brokastis viesnīcā. Brīvais laiks. Check–out no viesnīcas. 
Transfērs uz lidostu.  
Lidojums. 
 
 

!Papildus brīvajās dienās ir iespējams doties 2 dienu ekskursijā uz Jordāniju – antīko 
Senās Romas impērijas pilsētu Petru vai Sidonu un Tīru.  
 
1. diena  

PETRA 
Transfērs viesnīca – lidosta. Lidojums Beiruta – Ammāna. Sagaidīšana 
lidostā, transfērs un Petras apskate. Nakts viesnīcā 4*  

2. diena Brokastis. Transfērs uz lidostu. Lidojums Ammāna – Beiruta. Sagaidīšana 
Beirutas lidostā un transfērs uz viesnīcu.  

SIDONA UN TĪRA.  
Dienas ekskursija. Tīra atzīta par Pasaules vēstures mantojumu, jo šeit ir atrodas nozīmīgas 
vēsturiskas celtnes. Apmeklēsim feniķiešu pilsētu, kas agrāk bija pazīstama kā jūras 
karaļvalsts, jo atradās stratēģiski izdevīgā vietā un bija slavena ar 
tekstilizstrādājumiem tālu aiz savām robežām., tādēļ piesaistīja 
daudz iekarotāju. Ekskursijas laikā redzēsim senās pilsētas 
drupas, kolonu aleju, publiskās pirtis un ielas mozaīkas. 
Ekskursijas turpinājumā apskatīsim vienu no 
ievērojamākajām arheoloģijas drupām – romiešu nekropoli un  
hipodromu. Pārbrauciens uz Sidonu- pilsētu, kas tiek dēvēta par 
‘’Dārzu pilsētu’’, jo ir citrusu un banānu ieskauta. Apskatīsim Jūras pili un veco ‘’Souk’’ tirgu, 
kas atrodas starp divām pilīm, kā arī apskatīsim vareno feniķiešu Echmoun tempļa 
kompleksu, kas tika uzbūvēts 7. gadsimtā p.m.ē.  
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