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Za 17. pomladanski »Van Goghov sindikalni izlet« smo tokrat izbrali deželo, kjer je, po legendi seveda,
Zeus ugrabil prelepo deklico Evropo, ki se je sprehajala na travniku ob morju in jo popeljal s seboj na
Kreto. Zgodba letošnjega sindikalnega izleta se torej nekako logično nadaljuje v deželi na skrajnem
vzhodu Sredozemlja, znanem pod imenom Levant. Libanon je majhna dežela, po kvadratnih kilometrih je
velika kot približno pol Slovenije, a ima skoraj štiri milijone prebivalcev. Pri tem ne smemo pozabiti, da
libanonska diaspora šteje več kot 13 milijonov ljudi, raztepenih po vseh kontinentih sveta. Dežela je
znana kot domovina starih Feničanov, drznih in spretnih pomorščakov in trgovcev, ki so se podali osvajat
tedaj neznani zahodni del Sredozemlja in ki so s svojimi ladjami osvajali celo Atlantik. Od kod so prišli, v
kaj so verovali, katerem jeziku je bil podoben jezik, ki so ga govorili? Kakšni so bili njihovi odnosi z
Babilonci in Perzijci, kakšna je bila njihova arhitektura ?… Odgovore na ta vprašanja boste izvedeli v
tednu dni na poti po Libanonu. Seveda bomo govorili tudi o osvajalcih, ki so se v deželi zadržali za daljši
ali krajši čas in vsi v deželo nekaj prinesli. Vsem po vrsti, bila dežela ob morju izjemno pri srcu. Da jo
boste lahko popolnoma dojeli smo tokrat izbrali izjemno dobre hotele s 5***** in pri tem kombinirali
mestni hotel v Bejrutu s hotelom na plaži in butični spa luksuzni hotel v libanonskih gorah. Če temu
dodamo še odlično libanonsko hrano, izjemno glasbo in prijaznost domačinov, potem se nam obeta še en
vznemirljiv, tokrat luksuzen sindikalni izlet.

PROGRAM POTOVANJA
1. DAN: LJUBLJANA – ISTANBUL - BEJRUT
Zbirališče potnikov na letališču Brnik dve uri pred dopoldanskim letom proti Istanbulu in popoldne
dalje proti Bejrutu, kjer bomo pristali v večernih urah. Po opravljenih formalnostih na letališču
prevoz do hotela v središču mesta, nastanitev in nočitev.

2. DAN: BEJRUT – DEIR EL QAMAR – BEITEDINE - BEJRUT
Dopoldne bomo namenili ogledu glavnega mesta Libanona, poznanega tudi pod imenom Pariz Levanta.
Kraj, kjer se danes nahaja velemesto, je naseljen zadnjih 5000 let in je bil od nekdaj na razpotju
civilizacij, ki so v njem pustile vsaka svojo sled. Največji razcvet je mesto doživelo v rimskih časih, ko
je postalo industrijsko, trgovsko, kulturno in versko središče. Sledili so arabski osvajalci, ki so
prinesli nov jezik in vero. Mesto doživi ponovni razcvet za časa križarjev. Od 16. stoletja pa vse do
začetka 20. stoletja mestu in deželi vladajo otomanski Turki. Ogled mesta bomo pričeli s panoramsko
vožnjo po obalni cesti imenovani Corniche, si nato ogledali izjemno zanimiv narodni muzej, kjer se
bomo seznanili z vsemi civilizacijami, ki so bivale na ozemlju današnjega Libanona in ogled mesta
končali v središču mesta, ki je v zadnjih desetletjih dobil popolnoma obnovljeno podobo in so rane
državljanske vojne vidne le še izjemoma. Sprehodili se bomo od ostankov rimskega mesta do velike
mošeje in maronitske katedrale Sv. Jurija ter pravoslavne cerkve Sv. Jurija do trga Etoile, kjer se
nahaja znani urni stolp. Nekaj prostega časa bo v središču mesta in nato kosilo. Popoldne se bomo
odpeljali proti jugovzhodu dežele in se ustavili v prijetni vasi Deir El Qamar, kjer bo krajši ogled in
postanek. Sledila bo vožnja do palače Beitedine, ki velja za pravi biser arabske otomanske arhitekture
iz začetka 19. stoletja. Zgraditi jo je dal emir Bechir el Chehab II in je kasneje služila kot rezidenca
osmanskim guvernerjem. Po ogledu palače se bomo vrnili v Bejrut in nočitev (Z,K).

3. DAN: BEJRUT – BYBLOS – BATROUN – TRIPOLI - KADISHA
Po zajtrku bomo zapustili velemesto in se podali proti severu Libanona. Naš prvi postanek bo v
legendarnem in zgodovinskem Byblosu, mestu, ki se pohvali s 7000 let zgodovine in je danes del
svetovne kulturne dediščine pod zaščito UNESCA. Nekdanja ribiška vas se je razvila zahvaljujoč
trgovini z Egiptom. Tod so našli najstarejši napis v feničanskem jeziku, ki ga danes hranijo v narodnem
muzeju v Bejrutu. Od številnih osvajalcev je največjo sled v mestu pustil Aleksander Veliki, ki v mestu
ni naletel na najmanjši odpor in je mesto povsem heleniziral. Rimljani so mestu dodali kopeli, nekaj
templjev in javnih zgradb. Mesto je zašlo v zaton za časa Mamelukov in Otomancev. Ogledali si bomo
arheološki park, pristaniški del in tradicionalni suk. Naš naslednji postanek bo v enem starejših
feničanskih obalnih mest, Batrounu, ki se danes lahko pohvali z najstarejšimi cerkvami v deželi.
Sprehodili se bomo od katedrale Sv. Štefana do cerkva Sv. Jurija in Naše gospe na morju in to med
zgradbami, ki so zgrajene iz kamnitih blokov, ki so bili del starih feničanskih gradb. Ustavili se bomo
ob feničanskem zidu in pot nadaljevali do starega feničanskega pristanišča ter si v eni od restavracij
privoščili pijačo, ki velja za specialiteto mesta: odlično, domačo limonado. Pot bomo nadaljevali do
mesta Tripoli, drugega največjega mesta v deželi in tukaj bo kosilo. Po kosilu se bomo sprehodili po

mestnem suku in se nato po dolini Kadisha povzpeli do vznožja libanonskih gora. Nastanitev v
luksuznem planinskem spa hotelu in nočitev (Z,K).

4. DAN: DOLINA KADISHA
Današnji dan bo namenjen trekingu in ogledu znamenitosti v dolini Kadisha, ki se nahaja v severnem
delu Libanona in je znana pod imenom libanonska »sveta dolina« ter se spušča od vasi Bsharre vse do
obal Sredozemskega morja. Dolina je pod zaščito UNESCA zaradi številnih jam in jamskih
samostanov, ki se nahajajo vzdolž doline. Ti samostani so bili stoletja zatočišče menihom-puščavnikom
in mnogim kristijanom, ki so sem prišli iz različnih koncev sveta. Lep primer jamskih samostanov je
samostan Sv. Antona iz Qouzhaiye, ki se nahaja v prelepi dolini na nadmorski višini 900 mnm. Dopoldne
se bomo podali na krajši treking po tej izjemno lepi dolini in se nato ustavili v vasi Bsharre, ki je
zaslovelo zato, ker se je v njej rodil slavni libanonski pisatelj, pesnik in slikar Gibran Khalil. Obiskali
bomo muzej z bogato zbirko njegovih slikarskih del in kjer je hranjen tudi njegov sarkofag. Sledila bo
vožnja do samega vznožja libanonskih gora, kjer se nahaja legendarna dolina ceder. Sledil bo sprehod
po gozdu ceder, med katerimi so mnoge stare nekaj tisoč let. Nekaj prostega časa za nakupe
spominkov iz ceder, nato pa se bomo vrnili v naš spa hotel in preostanek popoldneva bo prosto.
Večerja s pogledom na dolino Kadisha in nočitev (Z,V).

5. DAN: KADISHA – BAALBECK – ANJAR – KSARA - BEJRUT
Po zajtrku se bomo podali proti vzhodu dežele in mestu Baalbeck, ki velja za največje in najbolje
ohranjeno staro rimsko mesto v Libanonu. Nahaja se v plodni dolini Bekaa, po kateri so od davnine
vodile pomembne trgovske poti. Pred približno 3000 leti je bil Baalbeck uspešno kananejsko mesto in
njegovi prebivalci so v njem častili sirsko-feničanskega boga sonca Baala. V helenističnem obdobju so
mesto preimenovali v Heliopolis in v rimskem času je mesto postalo pomembno versko središče in
doseglo vrhunec v svoji dolgoletni zgodovini. Prva arheološka izkopavanja so se pričela konec 19.
stoletja in danes Baalbeck velja za eno od svetovnih čudes pod zaščito UNESCA. Po vodenem ogledu
nekaj prostega časa, nato pa si bomo v isti dolini Bekaa ogledali še eno znamenitost, ostanke
omajadskega mesta Anjar. Omajadska dinastija je svoj vrhunec dosegla v 7. in 8. stoletju in se je
tedaj raztezala od Azije do Evrope. Ostanki starega mesta so bili odkriti šele leta 1949 in so danes
prav tako na UNESCOvi listi zaščitene svetovne kulturne dediščine. Po končanem ogledu se bomo
odpeljali do vinske kleti, kjer bo kosilo in po kosilu ogled ene najbolj znanih vinskih kleti v deželi z
degustacijo odličnih, lokalnih vin. Popoldne vrnitev v Bejrut in nastanitev v hotelu na obali, od koder
boste naslednje tri večere opazovali najlepše sončne zahode v deželi. Nočitev (Z,K).

6. DAN: BEJRUT – TYRE – SAIDA - BEJRUT
Današnji dan bo namenjen južnemu delu Libanona in ostankom najbolj znanih starih feničanskih mest.
Po cesti, ki vodi po obali proti jugu se bomo odpeljali do mesta Tyre, ki se najhaja 83 km južno od
Bejruta. Zgodovina mesta sega v začetek tretjega tisočletja pred našim štetjem in je veljalo za
enega najbolj bogatih feničanskih mest z izjemno pomorsko floto in obzidjem, ki je mesto ščitilo pred
napadalci in je bilo tako visoko, da je vojska Aleksandra Velikega potrebovala dobrega pol leta, preden

ga je uspela osvojiti. Arheološki park, danes pod UNESCOm je razdeljen na dva dela: na del, kjer se
nahaja velika nekropola in rimski slavolok zmage, akvadukt in hipodrom, ter pristaniški del z obeliski,
mozaiki in antičnimi rezervoarji za vodo. Po ogledu nekaj prostega na moderni mestni rivi, nato pa
bomo pot nadaljevali do mesta Saida, nekdanjega feničanskega Sidona. V okolici mesta si bomo
ogledali tempelj boga Eshmouna, ki datira s konca 7. stoletja pr.n.št. Nato se bomo podali v središče
mesta in se sprehodili ob starem pristanišču, kjer se nahaja stara trdnjava iz časa križarjev, oziroma
13. stoletja. Nato se bomo podali v središče mesta, ki je pravi labirint ulic in uličic, obdanih s
tradicionalnimi, starimi hišami in palačami. V eni od njih bomo obiskali muzej mila, kjer bomo izvedeli,
kako so izdelovali milo v 17. stoletju. Kosilo v mestu, ki je znano po odličnih falaflih in popoldne vrnitev
v Bejrut. Preostanek dneva prost za sprehode po obali. Nočitev (Z,K).

7. DAN: BEJRUT – HARISA – JEITA – FAKRA - BEJRUT
Pred nami je izjemen zadnji dan v Libanonu, ki ga bomo preživeli v okolici Bejruta, v severnem delu
Libanona. Najprej se bomo odpeljali do obalnega, izletniškega mesta Jounie, od koder se bomo z
vzpenjačo povzpeli na vrh griča, na katerem stoji kip zaščitnice Libanona, Harisse, postavljene leta
1904. Spodaj se nahaja manjša kapela in večja moderna cerkev. Nato se bomo podali še do bazilike, ki
se ponaša s prekrasnimi mozaiki, ki krasijo njene notranje stene in kupole. Nato se bomo podali v
libanonsko, kraško podzemlje in si ogledali najlepše jame v deželi in morda celo na svetu. Jame Jeita
so bile odkrite že leta 1836 in so razdeljene na zgornje in spodnje jame. Do zgornjih se bomo povzpeli
z vzpenjačo in se nato sprehodili po kilometer dolgi jami ter občudovali prekrasne stalagmite in
stalaktite. Nato se bomo s turističnim vlakcem odpeljali do spodnjih jam. Le te si bomo ogledali s
čolnov, ki nas bodo popeljali po podzemni reki. Po končanem ogledu bo kosilo in popoldne se bomo
povzpeli še na enega najviše ležečih feničanskih mest, Fakro, ki se nahaja na izjemno lepi, strateški
lokaciji, na 1500 mnm. Danes so vidni predvsem ostanki templja posvečenega Zeusu in nekaj manjših
oltarjev. Popoldne vrnitev v Bejrut in prost preostanek dneva (Z,K).

8.DAN: BEJRUT - ISTANBUL - LJUBLJANA
Zjutraj bo prevoz na letališče in dopoldanski let do Istanbula in popoldne dalje do Ljubljane.

ROK ZA PRIJAVO: najkasneje do 20.1.2020, oziroma do zapolnitve prostih mest.
CENA: 1.990 EUR
CENA VKLJUČUJE: letalsko karto na relaciji Ljubljana-Istanbul-Bejrut-Istanbul-Ljubljana v vsemi
taksami, ki na dan 26.9.2019 znašajo 251 EUR, vse prevoze s sodobnim avtobusom po programu in vse
stroške v zvezi s prevozom, dnevnicami in bivanjem voznika, bivanje v dobrih in vrhunskih, izbranih
hotelih s 5***** v dvoposteljnih sobah (doplačilo za enoposteljno sobo znaša 490 EUR) na osnovi
polpenzionov (sedem zajtrkov, pet kosil in ena večerja), degustacijo vin in ogled vinske kleti, lokalne
turistične takse v hotelih, vse vstopnine po programu ter dve vožnji z vzpenjačo in eno z vlakcem in s

čolni po podzemni jami, lokalnega vodnika v angleškem jeziku, njegov honorar in stroške njegovega
bivanja, slovenskega spremljevalca, organizacijo potovanja, nezgodno zavarovanje potnikov ter DDV.

CENA NE VKLJUČUJE: morebitnih napitnin za lokalne vodnike in voznika.
NAJMANJŠE ŠTEVILO POTNIKOV: 30
CENA pri najmanj 25 plačanih potnikih je 2.090 EUR in pri najmanj 20 plačanih potnikih 2.190 EUR.
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