
 

 

LIBAN – ŚLADAMI ŚW. CHARBELA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANNAJA – KFIFAN - JARABTA – DOLINA BEKAA – BAALBECK – KSARA – ZAHLÉ - BEJRUT – NAHER KALB - SYDON  
– TYR – MAGDOUCHE - GROTA JEITA – HARISA – GHAZIR – WADI KADISZA – BAKAA KAFRA – BASZARRI – BYBLOS 

 

PROGRAM RAMOWY 9 DNI 
 

DZIEŃ 1 
Zbiórka uczestników i transfer na lotnisko. Odprawa biletowo-bagażowa. Wylot do Bejrutu. 
DZIEŃ 2 
Przylot do Bejrutu. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Czas na odpoczynek. Śniadanie. Przejazd do Annaja i 
zwiedzanie miasta, które jest znanym chrześcijańskim centrum pielgrzymkowym ze względu na relikwie św. Szarbela 
Machlufa znajdujące się w monasterze Świętego Marona. Św. Szarbel spędził tu ostatnie lata życia w pustelni pod 
wezwaniem świętych Piotra i Pawła. W razie możliwości, spotkanie z Nouhad al Chami, cudownie zoperowaną przez 
św. Szarbela. Kolejno udamy się do Kfifane, gdzie zobaczymy klasztor i seminarium gdzie studiował Św. Charbel, oraz 
znajdują się groby kolejnych świętych libanskich - św. Al Hardini i błogosławionego Stefana Nehme. Następnie 
odwiedzimy monastyr Świętego Józefa w Jarabta – miejsce pochówku i kultu Świętej Rafki – libańskiej zakonnicy. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
DZIEŃ 3 
Śniadanie. Przejazd do Doliny Bekaa, zwiedzimy Baalbeck – starożytne Heliopolis z kompleksem świątynnym – 
największym i jednym z najlepiej zachowanych przykładów budowli rzymskich na Bliskim Wschodzie. Następnie wizyta 
w Ksara – zwiedzanie i degustacja wina. Kolejno przejazd do Zahlé, gdzie nawiedzimy Sanktuarium Matki Bożej. 
Zobaczymy także ogromną statuę Maryi z Jezusem. Podziwianie miasta z punktu widokowego. Powrót na 
obiadokolację i nocleg.  
DZIEŃ 4 



 

 

Śniadanie. Zwiedzanie Bejrutu – spacer po mieście, wykopaliska z czasów rzymskich, Muzeum Narodowe, wizyta na 
cmentarzu polskim, gdzie pochowana jest między innymi Hanka Ordonówna. Następnie zobaczymy miejsce nad Naher 
Kalb – Rzeką Psa z pamiątkowymi reliefami w skale pozostawionymi przez kolejne wojska zdobywców począwszy od 
faraona Ramzesa II. Powrót na obiadokolację i nocleg.  
DZIEŃ 5 
Śniadanie. Przejazd do Sydonu, gdzie zobaczymy Morski Zamek zbudowany w czasie krucjat przez krzyżowców, stare 
miasto, fabrykę oraz targ mydła z XV w. Następnie Khan El Franj – karawanseraj zbudowany w XVII w., obecnie 
odrestaurowywany. Przejazd do Tyru, gdzie zobaczymy pozostałe z czasów rzymskich: starożytny port, łaźnie, rzymską 
oraz bizantyjską nekropolię, akwedukt i hipodrom z II w. Następnie udamy się do Magdouche, gdzie odwiedzimy 
sanktuarium maryjne z kaplicą w grocie i wieżą z pomnikiem Maryi. Powrót na obiadokolację i nocleg. 
DZIEŃ 6  
Śniadanie. Przejazd na zwiedzanie Groty Jeita – słynnej dwupoziomowej jaskini – spacer oraz przejażdżka łódką. 
Następnie nawiedzimy Sanktuarium Matki Bożej Pani Libanu w Harisie. Odwiedzimy również monastyr Bkerke - 
siedzibę maronickiego patriarchy. Następnie przejazd do  Ghazir – malowniczego górskiego miasteczka z zabytkowym 
klasztorem Św. Antoniego Padewskiego, w którym przebywał Juliusz Słowacki, a w czasie II wojny światowej znalazło 
tu schronienie wielu Polaków. Powrót na obiadokolację i nocleg. 
DZIEŃ 7 
Śniadanie. Przejazd na północ Libanu do Wadi Kadisza – doliny z wieloma kaplicami, jaskiniami i pustelniami z 
dwunastowiecznymi freskami. Następnie odwiedzimy wioskę Bakaa Kafra – miejsce urodzenia Św. Szarbela. Przejazd 
do lasu cedrowego, który wspomniany był w Starym Testamencie oraz do Baszarri – miasta, gdzie urodził się libański 
poeta Khalil Gibran. Znajduje się tu muzeum poety. Następnie monastyr Kozhaya poświęcony Św. Antoniemu 
Wielkiemu. Powrót na obiadokolację i nocleg. 
DZIEŃ 8 
Śniadanie. Przejazd do Byblos – miasta założonego w V w. p.n.e., gdzie zobaczymy kościół Św. Jana Chrzciciela, 
romański teatr, zamek krzyżowców. Następnie ponowna wizyta w  Annaja z pustelnią Św. Szarbela i monastyrem Św. 
Maruna. Powrót na obiadokolację i nocleg. 
DZIEŃ 9 
Przejazd na lotnisko i wylot do Polski. Przelot powrotny do Warszawy. Transfer do miejsca zbiórki. Zakończenie 
wyjazdu.  
 

TERMIN:   05 - 13.10.2020  
CENA:   4690 zł + 400 USD     
 
 

ZAPEWNIAMY:  
● przelot samolotem w obie strony wraz z opłatami lotniskowymi 
● przejazdy klimatyzowanym autokarem  w Libanie 
● transfer z miejsca zbiórki na lotnisko i z powrotem 
● 8 noclegów w hotelu ***, pokoje 2 - osobowe z łazienką 
● 7 śniadań, 7 obiadokolacji  
● opiekę i informację turystyczną pilota  
● bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, napiwki i nagłośnienie grupy 
● ubezpieczenie KL + Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 20 000 € i NNW do 2 000 €, do 10 000 zł w RP 
● opłatę na TFG 
 
UWAGI:   
● program o charakterze pielgrzymkowym z opieką duchową kapłana i możliwością uczestnictwa w Mszach Św.  
● program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom 



 

 

● niezbędny dokument: paszport (ważny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu, bez stempli Izraela) + wiza 

 

ZAPISY NA PIELGRZYMKĘ DO LIBANU  

 

ZAPISY ONLINE 

Aby zapisać się na pielgrzymkę w trybie on-line, należy odwiedzić stronę parafialną/ facebooka ks. Wojciecha 

Sylwestra Gryglewicza – parafia pw. św. Mikołaja w Pęgowie. Na tej stronie zostanie udostępnione łącze o nazwie 

"LIBAN – ŚLADAMI ŚW. CHARBELA". Po kliknięciu na łącze, zostanie automatycznie uruchomiony formularz rezerwacji 

BTP Frater. Prosimy o jego wypełnienie i kliknięcie w ikonę WYŚLIJ. Na podstawie informacji zawartych w formularzu 

rezerwacji, pracownik biura BTP FRATER przygotuje dla Państwa indywidualną umowę, która zostanie wysłana do 

Państwa pocztą elektroniczną. Umowę należy podpisać i odesłać do BTP FRATER pocztą elektroniczną. Umowa może 

zostać wysłana do Państwa również zwykłą pocztą. W tym celu, w polu UWAGI należy napisać, że umowa ma zostać 

wysłana na adres pocztowy. 

ZAPISY TRADYCYJNE 

Osoby, które nie mają możliwości zapiania się online, prosimy o kontakt bezpośrednio z BTP FRATER w celu zapisania 

się na pielgrzymkę pod numerami telefonu: 783 800 306, 52 322 11 11 lub 52 322 48 39. 

KONTAKT Z PRZEDSTAWICIELEM BTP FRATER 

W razie pytań prosimy o kontakt z przedstawicielem BTP FRATER, panią Marią Komborską pod numerem telefonu 

797 700 388. 

 
 

 

 

https://www.frater.pl/index.php?module=dialogs&dialogsTemplate=offerReservationBpw&extParams=b2ZmZXJOYW1lPUxpYmFuIC0gxZtsYWRhbWkgxZt3LiBDaGFyYmVsYTtvZmZlck5vPTAyNDItMjAxOTt0cmFuc3BvcnQ9c2Ftb2xvdDthY2NvbW1vZGF0aW9uPSoqKjtjb3VudHJ5PUxpYmFuO3JlZ2lvbj1MaWJhbjtjaXR5PUJlanJ1dDtjb3VudHJ5RnJvbT1Qb2xza2E7Y2l0eUZyb209V2Fyc3phd2E7ZGVwYXJ0dXJlRGF0ZT0yMDIwLTEwLTA1O3JldHVybkRhdGU9MjAyMC0xMC0xMztsZW5ndGg9OTtwcmljZT00NjkwMDA7cHJpY2VDdXJyZW5jeT00MDAwMDtjdXJyZW5jeT1VU0Q7dGVybUlkPTIzMzczO2ZlZWRpbmc9MiBkemllbm5pZTtvZmZlcklkPTEwNjk7cm9vbURlc2M9UG9rw7NqIGR3dW9zb2Jvd3kgLSBvc29ibmUgxYLDs8W8a2E7bWF4UGF4PTI7bWluUGF4PTE7cm9vbUNvZGU9VFdJTjtvZmZlck5hbWU9TGliYW4gLSDFm2xhZGFtaSDFm3cuIENoYXJiZWxh

