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                  Libāna  
 

 

                                   
                                   30.septembris – 6.oktobris 

 

Libāna ir aptuveni 6 reizes mazāka pēc teritorijas par Latviju, bet tajā dzīvo vairāk kā 6 miljoni 

iedzīvotāju. Šī ir unikāla zeme Vidusjūras krastos ar garu vēsturi. Valsts oficiāla valoda ir arābu, bet tiek 

izmantota arī franču valoda. Arābu zeme ar diezgan lielu skaitu kristiešu, lielisku virtuvi un pārsteidzošām 

vietām. Iepazīsim Libānu! 
 

Ieteikumi: 

 

- Visas naktis vienā viesnīcā Beirūtā 
 

- Ceļojums apvieno vēsturi un dabu 
 

- Grupu pavada vietējais angļu valodā runājošs gids kura teikto tulko 

grupas vadītājs. 

 

- Ērti Turkish airlines lidojumi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. DIENA. PIEKTDIENA, 30.09. RĪGA–STAMBULA - BEIRŪTA 

Sveicināti Tuvajos Austrumos!                                       

                                                                         -/-/- 

Plkst. 18:00 tikšanas Rīgas lidostā, 20:05 lidojums Rīga–Stambula un pēc tā lidojums uz Beirūtu. Ap 02:35 ierašanās 
Libānas galvaspilsētā Beirūtā. Brauciens uz viesnīcu pilsētā. 

Nakts viesnīcā Beirūtā. Dienā~ 20 km.     
 

2. DIENA. SESTDIENA, 01.10. BEIRŪTA – DEIR AL QAMAR – BEITEDDINE- BEIRŪTA 

Beirūtas dzīve 

             
                                          B/-/- 

Pēc brokastīm iepazīsim Libānas galvaspilsētu Beirūtu. 

Apmeklēsim Pigeons Rock, Piekrastes avēniju un pilsētas centru. 

Dosimies ārpus Beirūtas caur Damorai pilsētiņai uz dienvidiem no 

Beirūtas. Deir al Qamar vecpilsēta ir saglabājusies no 17. un 

18. gadsimtiem. Pēc tās apmeklējuma iespaidīgā Beiteddine pils 

ko cēlis emīrs Baširs ar saglabājušos bizantiešu mozaīkas 

kolekciju. Atgriešanās Beirūtā.  

Nakts viesnīcā Beirūtā. Dienā~ 100 km.     
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 18:00 tikšanās Rīgas lidostā, 20:05  Rīga ___23:00 Stambula, Turkish airlines  2h 55min 

                                         00:45  Stambula ___02:35 Beirūta, Turkish airlines  1h 50min 
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3. DIENA. SVĒTDIENA, 02.10. BEIRŪTA – JEITA GROTAS – HARISSA - BIBLOS - BEIRŪTA 

 

Libānas dabas pārsteigumi 

                                           
   B/-/- 

Pēc brokastīm dosimies uz Jeita grotām, dabas brīnumu un 

vienas no pārsteidzošākajām grotām Tuvajos Austrumos. 

Grotas sastāv no divām daļām, apakšējās un augšējās galerijas. 

Apakšējās alas apmeklēsim, braucot ar laivu, savukārt augšējās 

alas ar kājām. Pēc tam brauciens uz Harisu, brauciens kalnā ar 

trošu vagoniņu uz Svētās Dievmātes statuju, no kuras 

paveras skats uz Jounieh un Beirūtu. Pēcpusdienā dodamies uz 

Byblos, vecāko pilsētu pasaulē, kas ir nepārtraukti apdzīvota 

5000 gadus. Atgriešanās Beirūtā. 

Nakts viesnīcā Beirūtā. Dienā~ 110 km.     
 
 
 
 

4. DIENA. PIRMDIENA, 03.10. BEIRŪTA - BAALBECK – KSARA – ANDŽARA- BEIRŪTA  

Libānas vēsture 

                                           

          B/-/- 

Pēc brokastīm apmeklēsim Beqaa ieleju, lai sasniegtu 

vēsturisko Baalbeck. Libānas lielākais romiešu dārgums, kas 

tiek uzskatīts par vienu no senās pasaules brīnumiem. Jupitera, 

Baka un Venēras tempļu apskate. Pēc vēstures liecībām 

dodamies uz Ksara vīna darītavu, lai izbaudītu Libānas vīnu 

un uzzinātu par šī dzēriena sagatavošanu musulmaņu valstī 

Libānā. Andžarā apmeklēsim vēsturisko Omayyad, kas atrodas 

līdzenuma dienvidu daļā. Andžara senos un viduslaikos bija 

bijusi iecienīta un ievērojama vieta, jo atradās ceļu krustcelēs. 

Atgriešanās Beirūtā. 

Nakts viesnīcā Beirūtā. Dienā~ 200 km.     
 
 
 
 

5. DIENA. OTRDIENA, 04.10. BEIRŪTA - BCHARREH – CIEDRU MEŽS – QOZHAYA- BEIRŪTA 

Ciedru mežs 

                                             
      B/-/- 

Pēc brokastīm ceļosim uz valsts ziemeļiem, Bcharreh 

apmeklējums un ciedru mežs, kurā aug ap 300 ciedru koku. 

Tā ir relikvija un reta mežu lieciniece, ar kuru Libāna senos 

laikos bija labi pazīstama. Ēģiptieši un feniķieši izmantoja 

ciedra koksni, lai celtu savus tempļus un kuģus. Turpinājumā 

Qozhaya klosteris Kadišas ielejā ar alām un klinšu 

grotām, kas apdzīvotas no 3. tūkstošgades pirms mūsu ēras 

līdz romiešu periodam. Ielejā atrodas vairākas klintī izcirstas 

alu kapelas un klosteri. Atgriešanās Beirūtā. 

Nakts viesnīcā Beirūtā. Dienā~ 230 km.     
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6. DIENA. TREŠDIENA, 05.10. BEIRŪTA -SIDONA – TYRE- BEIRŪTA 

Dabas pārteigumi 

 

                                          

                                     B/-/- 

Pēc brokastīm dosimies Libānas dienvidu virzienā. 

Sidona bijusi svarīgs tirdzniecības centrs ar krustnešu 

pili ar skatu uz ostu. Vecpilsēta ar tirgiem ir saglabājusi 

viduslaiku iezīmes. Turpināsim mūsu ceļu uz Tyru, kas 

iepriekš bijusi sala, bet šobrīd ir pilsēta netālu no 

Izraēlas robežas. Redzēsim Triumfa arku, Hipodromu un 

vēstures liecības no krustnešu, romiešu, grieķu un 

bizantiešu laikiem. Atgriešanās Beirūtā. 

Nakts viesnīcā Beirūtā. Dienā~ 170 km.     
 
 
 
 

7. DIENA. CETURTDIENA, 06.10.  BEIRŪTA -STAMBULA -RĪGA 

Ceļš mājup 

                                                            
   B/-/- 

No rīta dodamies uz lidostu. 10:15 lidojums uz Stambulu un tālāk Rīgu, ap 19:15 ierašanās Rīgā. 

 
  

 

 
 

 

Cena 1290 eiro 
 
Ceļojuma cenā ietilpst:  
 

• + lidojumi Rīga–Stambula–Beirūta–Stambula - Rīga 
• + dzīvošana 4* viesnīcā Beirūtā divvietīgā numurā 
• + 6 brokastis  
• + transports ceļojuma laikā  

• + aprakstā minēto apskates objektu apmeklēšana  
• + Balta sudraba ceļojuma apdrošināšana 
• + grupas vadītāja pakalpojumi latviešu valodā  
• + angļu valodā runājošs vietējais gids 
• + dzeramnaudas vietējiem gidiem un šoferiem 

•  

Ceļojuma cenā neietilpst: 
 

• - programmā neminētu pasākumu un objektu  
• apmeklēšanas izmaksas  
• - ieejas biļetes apskates objektos, kas nav iekļauti  
• programmā 

• - pusdienas un vakariņas 

 

 

Ja vēlaties dzīvot vienvietīgā numurā, piemaksa – 214 eiro. 
 
Piesakoties ceļojumam, vieta grupā tiks rezervēta pēc 400 eiro maksājuma. 
Atlikušais maksājums 890 eiro jāveic ne vēlāk kā 40 dienas pirms izlidošanas (21.08.2022.). 
 
Atsakoties no ceļojuma līdz 40 dienām (21.08.2022.) pirms izlidošanas, tiek ieturēti 400 eiro. 
Atsakoties no ceļojuma mazāk nekā 40 dienas pirms izlidošanas, tiek zaudēta pilna summa. 

 
* Ekskursiju kārtība var mainīties dēļ laikapstākļiem vai grupas vadītāja ieteikumiem. 
 
* Ja kādu objektu nav iespējams apmeklēt, tas tiks aizvietots ar citu līdzvērtīgu. 
 

10:15  Beirūta ___ 12:15  Stambula, Turkish airlines  2h 

16:20  Stambula ___ 19:15  Rīga, Turkish airlines  2h 55min 

 

 


