
Líban, el Bressol Mediterrani 

EL NOSTRE PREU INCLOU 
•Bitllet d’avió, classe turista, 
companyia VUELING: BARCELONA – 
BEIRUT – BARCELONA. 
•Taxes d’aeroport. 
•Trasllat aeroport – hotel – 
aeroport. 
•Estada de 7 nits a l’HOTEL 
LANCASTER (5*) o similar amb 
esmorzar. 
•Àpats: 6 dinars sense begudes. 
•Guia local de parla espanyola 
durant totes les visites. 
•Transport de luxe durant totes les 
visites. 
•Entrades i visites necessàries 
segons itinerari.  
•Guia acompanyant de la nostra 
agència amb un mínim de 15 
participants. 
•Assegurança cancel·lació i 
assistència en viatge (cia. AXA 
modalitat AON VIP 2022).  
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 
•Begudes durant els àpats. 
•Propines guia i xofer. 
•Maleters aeroport i hotel. 
•Serveis no especificats amb 
anterioritat.  
  

 
 

Del 10 al 18 de juny 2023. 

10 Juny BARCELONA – BEIRUT 
Sortida amb vol directe a Beirut. Arribada, 
assistència i trasllat a l’HOTEL LANCASTER (5*) o 
similar.  
 

11 Juny BEIRUT – BEITEDIINE – DEIR EL 
QAMAR – BEIRUT 
Esmorzar. Començaran la visita de la capital: el 
renovat Districte Central de Solidere, on es poden 
contemplar emplaçaments arqueològics fenicis, 
banys romans, esglésies i mesquites de valor 
històric, la Plaça dels Màrtirs, les famoses Roques 
dels Coloms i el Museu Nacional. Dinar. 
Continuació amb la visita del poble de Deir el-
Qamar, format per cases de pedra amb teulades de 
teules vermelles i residencia dels governadors 
libanesos del segle XVI al XVIII. Continuació amb 
la visita al Palau Belteddine (coneguda com la 
Alhambra del Líban). Tornada a Beirut. 
Allotjament. 
 

12 Juny BEIRUT – SIDON – TIRO – BEIRUT 
Esmorzar. Sortida cap a Sidon, famosa ciutat 
fenícia, on podran visitar el seu Castell del Mar que 
data dels creuats de principis del segle XII. Aquí 
recorreran els antics mercats tradicionals, els 
caravasars, el Museu del Sabó Àrab, el Palau de 
Debbne i Hammams. Dinar. Continuació fins a Tiró 
per visitar les runes arqueològiques marines 
(declarades Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO), la gran necròpoli, l’arc de triomf i 
l’espectacular hipòdrom romà. Tornada a Beirut. 
Allotjament. 
 

13 Juny BEIRUT – TRÍPOLI – BATROUN - 
BEIRUT 
Esmorzar. Sortida cap a Trípoli famosa per tenir la 
fortalesa creuada més gran (la Ciutadella de 
Raymond de Saint-Gilles), i té la segona més gran 
quantitat de patrimoni arquitectònic mameluc de la 
Terra (després del Caire). Destaca l’antic Zoco o 
mercat que ven tot tipus de productes antics i 
clàssics, culinaris i comercials, la fàbrica de sabó 
d’oli d’oliva Khan Al Saboun i Qasr el Helou, una 
botiga de dolços àrabs tradicional. Dinar. A la 
tarda, trasllat a la ciutat costanera de Batroun. 
Passejaran pel Zoco fins a la muralla fenícia marina 
de 225 metres, visitaran la Catedral de San 
Stephan, la Capella de la Dama del Mar (Saydet el-
Bahr) i les restes dels 11 nivells de l’antic teatre 
romà. Tornada a Beirut. Allotjament. 
 

14 Juny BEIRUT – BAALBEK – KSARA – ANJAR 
– BEIRUT 
Esmorzar. Sortida cap a la Vall de la Bekaa, amb 
direcció cap Baalbek, coneguda com la ciutat del 

#VALLESCLUB 

sol. Una visita a les impressionants i monumentals 
ruïnes romanes: el Temple de Júpiter, el Temple 
de Venus i el Temple de Baco. Sense oblidar la 
famosa pedrera de Hejjar el Hlbbla amb un 
monòlit considerat com una de les roques més 
grans mai tallades pel home. Dinar. Continuació 
cap a Anjar, testimoni únic d’urbanisme Omeia, és 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. 
Acabaran la visita amb la Bodega Ksara per 
aprendre sobre la història, la fabricació del vi i 
gaudir d’un tast de vins. Tornada a Beirut. 
Allotjament. 
 

15 Juny BEIRUT – JEITA – HARISSA – BYBLOS 
– BEIRUT 
Esmorzar. La visita comença amb el riu Naher El 
Kaleb, on podran veure les inscripcions deixades 
pels exercits a lo llarg dels segles. El camí els 
porta a les Grutes de Jeita, una de les cavernes 
més formoses del món, on l’aigua i el temps han 
esculpit voltes amb forma de catedral i formacions 
esplèndides. Continuació amb la visita a la estàtua 
de Nostre Senyora del Líban a Harissa, el lloc més 
important pels peregrins religiosos del país. 
Agafaran el telefèric per baixar fins a Jounieh, una 
ciutat bulliciosa amb edificis moderns i una activa 
vida nocturna. Dinar. Acabaran la visita amb 
Byblos, una de les ciutats més antigues del món 
contínuament habitada: data del 6000 aC. Bressol 
del alfabet, és testimoni de 18 civilitzacions. Visita 
a un antic zoco i la seva famosa ciutadella. 
Tornada a Beirut. Allotjament. 
 

16 Juny BEIRUT – LOS CEDROS – BCHARRE – 
VALL DE QADISHA – BEIRUT 
Esmorzar. Excursió dedicada a la visita de les 
muntanyes del nord del país. El tour comença a 
Becharre visitant el Museu de Gebran, tercer 
poeta més venut de tots els temps. El museu és 
un monestir del segle XIX que fou excavat 
directament a la roca complint amb l’últim desig 
que Gibran tenia d’estar enterrat allà. Dinar. 
Continuació amb la visita al majestuós bosc de 
cedres. El dia s’acaba baixant per la vall sagrada 
de Qadisha, on abunden els monestirs cristians 
maronites únics a l’Orient Mig, visita al Monestir 
de Qozhaya, on es va imprimir per primera 
vegada al segle XVI. Tornada a Beirut. 
Allotjament. 
 

17 Juny BEIRUT – BARCELONA 
Esmorzar. Dia lliure a Beirut. Trasllat a l’aeroport. 
Vol directe a Barcelona. 
 

18 Juny BARCELONA 
Arribada. 

PREU PER PERSONA 
 

Habitació doble 1.950 € 
Supl. individual    650 € 

  

NOTA: Pressupost calculat amb data 
13 de gener per un mínim de 15 
persones. Qualsevol alteració en el 
nombre de participants, tarifa aèria o 
serveis terrestres implicaria una 
variació en el preu final.  

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117  08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GCMD-000228 


