
 

Gran Via, 616 • 08007 Barcelona • (+34) 933 426 626  

www.altairviatges.com 

 

• 
A

lt
aï

r 
V

ia
tg

es
 é

s 
u

n
 n

o
m

 c
o

m
er

ci
al

 d
’

O
ri

xà
 V

ia
tg

es
 S

.A
. •

 

 

 

 

LÍBAN 

Ruta clàssica 
 

VIATGE EN GRUP – 8 DIES 
 

 
 
 

 Per què proposem Líban?  
 
El Líban té una cultura que reflecteix el llegat que abasten diverses civilitzacions durant milers d'anys. Llar de fenicis 
cananeus, des dels temps més remots i a causa de la seva privilegiada ubicació geogràfica va atreure conqueridors que al 
llarg dels anys varen ocupar el territori traçant les petjades de les seves pròpies evolucions. Cada poble va deixar impresos 
fets que amb el temps passarien a formar part del Líban modern. El llegat del passat està testimoniat en els llocs 
arqueològics que es troben en cada racó de país. Des de sarcòfags fenicis i temples romans fins a castells dels Creuats i 
mesquites dels Mamelucs. En qualsevol lloc que es visiti es troben empremtes d'aquest ric passat. La seva variada 
població, composta per diferents grups ètnics i religiosos, ha propiciat un calidoscopi cultural que està present en la seva 
gastronomia, música i literatura. Sigui per elecció o coacció, hi ha una diàspora libanesa que es refereix als libanesos i els 
seus descendents que van emigrar del Líban i resideixen en altres països formada per cristians, musulmans, drusos i jueus. 
Es calcula que els libanesos que estan vivint fora del Líban doblen a la població del país. Entre els immigrats il·lustres i els 
seus descendents trobem científics, escriptors, presidents i vicepresidents, directors de cinema.  

 Mapa de la ruta 

 

DIA ITINERARI MENJARS ALLOTJAMENT 

1 Barcelona o Madrid  Beirut  Hotel 

2 Beirut  Sidón  Tiro  Beirut E Hotel 

3 Beirut  Cedres del Barouk  Vall de la Bekaa  Anjar  Baalbeck E Hotel 

4 Baalbeck  Afqa  Nahr el Kalb  Harissa  Beirut E Hotel 

5 Beirut  Deir el Qamar  Beiteddin  Beirut E Hotel 

6 Beirut  Byblos  Bosc de Cedres  Trípoli E Hotel 

7 Trípoli  Grutes de Jeita  Beirut E Hotel 

8 Beirut  Madrid o Barcelona E  

E: Esmorzar  D: Dinar  S: Sopar 

Dia 1| MADRID o BARCELONA  BEIRUT 

Presentació a l’aeroport per volar a Beirut. Arribada i trasllat a l’hotel  Gems Hotel o Golden Tulip Serenada (opcions 
4 *) o  Hotel Comodore  o Crowne Plaza Hotel o Genifor Rotana (opcions 5*) o similars, segons elecció. 
 
Dia 2 | BEIRUT  SIDÓN  TIRO  BEIRUT 

Esmorzar i sortida cap al sud, on es visitaran les ciutats de Sidon i Tiro. A Sidon es visita la Fortalesa del Mar, símbol 
de la ciutat que es remunta a l'època de les croades. Continuem amb un interessant passeig pel soc cobert, ancorat 
en el passat on anem a descobrir a cada pas petites mesquites, caravanserralls, cafès, hammams, destacant la 
mesquita Omeia i el caravansar dels Francs. Continuació a Tiro, principal ciutat fenícia durant l'època daurada 
d'expansió mediterrània. Visita dels dos conjunts de ruïnes de l'època greco-romana i bizantina; Cardo Màxim, 
necròpolis, hipòdrom, etc. Un petit passeig per la part antiga permetrà visitar el port pesquer i restes del barri cristià. 
Retorn a Beirut i allotjament. 
 
Dia 3 |  BEIRUT  CEDRES DEL BAROUK  VALL DE LA BEKAA  ANJAR  BAALBECK 

Esmorzar. Sortida cap al Mont Líban per fer un breu passeig per la reserva natural del Barouk, on es troba el bosc 
més gran de cedres (símbol del Líban) del país. A continuació, descens a la Vall de la Bekaa. Visita de la població 
d’Anjar i de les seves restes de la ciutat Omeya del segle VIII, declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. 
Continuació cap al nord fins a Baalbeck, que es troba al centre de la vall de la Bekaa, on neixen els rius Litani i Orontes. 
Aquesta zona va veure la creació del major projecte imperial romà amb la construcció dels temples de Venus,  
Mercuri, el Petit Temple de Baco i el Gran Temple de Júpiter, on les columnes de 27 metres d’altura són les més 
monumentals de l’època clàssica. Allotjament a l’Hotel Palmyra o Hotel Kanaan o similars.   
 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1VE6TJy-UbRA6Bk5x1Xao1Vwi8K8&ll=33.85711525421431%2C35.70715900000005&z=9
https://gemshotel.com.lb/
http://www.midtownbeirut.com/serenada
http://www.lecommodorehotel.com/
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/gb/en/beirut/beyle/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-CP-_-LB-_-BEYLE
https://www.rotana.com/rotanahotelandresorts/lebanon/beirut/gefinorrotana
https://www.google.com/travel/hotels/entity/CgoIl9v1gO-Zrr54EAE/lightbox/CAoSLEFGMVFpcE9mYUNVcEp5aWh0c1U2dDVxbHFTQS0tb1c4VW5xY2FZSDk1d1RC?g2lb=2502548%2C2503771%2C2503781%2C4258168%2C4270442%2C4284970%2C4291517%2C4306835%2C4401769%2C4429192%2C4597339%2C4640247%2C4647135%2C4649665%2C4722435%2C4722900%2C4723331%2C4726607%2C4732225%2C4733706%2C4734972%2C4736007&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjmDxADGBgSBwjmDxADGBkgADAeQMoCSgcI5g8QAxgTCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDE1MThhMTdkNmRlM2MzZTk6MHg3ODdjYjhjZWYwMWQ2ZDk3&rp=EJfb9YDvma6-eBCX2_WA75muvng4AkAASAHAAQI&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwj4sb23kdL2AhUAAAAAHQAAAAAQAw&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
https://kanaanhotel.com/
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Dia 4 |  BAALBECK  AFQA  NAHR EL KALB  HARISSA  BEIRUT 

Esmorzar. Ascensió al Mont Líban per a visitar la gruta de Afqa, naixement del riu dedicat al deu semític Tammuz 
Adonis. Posterior descens a la costa per a visitar el convent de Nostra Senyora de Harissa, verge protectora del Líban. 
Continuació cap a Nahr el Kalb, conegut a l’antiguitat com el riu Lycus, per a visitar les esteles deixades per egipcis, 
assiris i els últims imperis que han dominat la regió. Tornada a Beirut i allotjament a l’ Gems Hotel o Golden Tulip 
Serenada (opcions 4 *) o  Hotel Comodore  o Crowne Plaza Hotel o Genifor Rotana (opcions 5*) o similars, segons 
elecció. 
 
Dia 5 |  BEIRUT  DEIR EL QAMAR  BEITEDDIN  BEIRUT 

Esmorzar i sortida cap al Mont Líban a la regió del Chouf, on conviuen musulmans drusos i cristians, per visitar la 
població de Deir el Qamar i el palau dels emirs de Beiteddin, màxim exponent de l'arquitectura libanesa tradicional 
dels segles XVII i XVIII. Retorn a Beirut per visitar aquesta cosmopolita i multicultural metròpoli. La visita s'inicia al 
Museu Arqueològic. Es continua pel passeig marítim, la Roca dels Coloms (Raouche), l'avinguda Al-Hamra i es 
finalitza amb la visita de la zona en reconstrucció, coneguda per l'acrònim Solidere, el centre és la Plau de l'Etoile, 
on es troba a l'Església de Sant Joan Baptista, reconvertida en la Mesquita Omar després de l'expulsió dels creuats. 
Allotjament a l’hotel. 
 
Dia 6 |  BEIRUT  BYBLOS  BOSC DE CEDRES  TRÍPOLI 

Esmorzar i sortida cap a Byblos, la ciutat més antiga de la humanitat segons la Bíblia. Visita del jaciment arqueològic 
que conté restes de set mil·lennis, des de el neolític fins a l’època de les creuades. Continuació fins el bosc de cedres 
centenaris i mil·lenaris, situat sobre la població de Bcherri i al peu de Qornet el Sawda, el pic culminant del Mont 
Líban. Continuació de la ruta fins a la ciutat de Trípoli. Allotjament a l’Hotel Quality Inn o Via Mina o similars. 
 
Dia 7 | TRÍPOLI  GRUTES DE JEITA  BEIRUT 

Esmorzar i visita de Trípoli on destaca el Castell de Saint Gilles i  el seu popular i sorollós mercat tradicional àrab. 
Tornada cap a Beirut. En ruta, parada para visitar las Grutes de Jeita, que consten de dos nivells, el superior que es 
recorre a peu i l’inferior que es visita en barca. Arribada a Beirut i allotjament a l’hotel Gems Hotel o Golden Tulip 
Serenada (opcions 4 *) o  Hotel Comodore  o Crowne Plaza Hotel o Genifor Rotana (opcions 5*) o similars, segons 
elecció. 
 
Dia 8 |  BEIRUT  BARCELONA o MADRID 

Esmorzar. Temps lliure i trasllat a l'aeroport per prendre el vol de tornada. Arribada i fi dels serveis.  
 
 PREU PER PERSONA 2023 
 
SERVEIS DE TERRA 
Preu per persona en Hotel de 4 estrelles a Beirut:  895€ 
Suplement habitació individual:     275€ 
 
Preu por persona en Hotel de 5 estrelles a Beirut:              1.115€ 
Suplement habitació individual:      475€ 
 
Revisió de preus: El preu del viatge podrà modificar-se per variacions del preu del transport derivat del cost del 
combustible, de les taxes i els impostos inclosos en el contracte i recàrrecs turístics d’aterratge i d’embarcament o 
desembarcament en ports i aeroports, així com per la variació en el tipus de canvi aplicat al desembre 2022. En cap 
cas, es revisarà a l’alça durant els 20 dies anteriors a la data de sortida del viatge.  
 
 SORTIDES 2023 
 
Gener 22 
Febrer 12 y 26 
Març 12 y 26 
Abril 2, 16 y 30 
Maig 14 y 28 
Juny 4 y 18  

Juliol 2, 16 y 30  
Agost 6, 13 y 20 
Setembre 3 y 17 
Octubre 1, 8 y 22 
Novembre 12 
Desembre 3 

 
Per la sortida 2 d’abril consultar la programació especial setmana santa 
 
 

https://gemshotel.com.lb/
http://www.midtownbeirut.com/serenada
http://www.midtownbeirut.com/serenada
http://www.lecommodorehotel.com/
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/gb/en/beirut/beyle/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-CP-_-LB-_-BEYLE
https://www.rotana.com/rotanahotelandresorts/lebanon/beirut/gefinorrotana
http://www.qualityinnlebanon.com/
http://www.viamina.com/
https://gemshotel.com.lb/
http://www.midtownbeirut.com/serenada
http://www.midtownbeirut.com/serenada
http://www.lecommodorehotel.com/
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/gb/en/beirut/beyle/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-CP-_-LB-_-BEYLE
https://www.rotana.com/rotanahotelandresorts/lebanon/beirut/gefinorrotana
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 MÍNIM DE PERSONES 
 
Grup mínim 2 persones, màxim 18. 
La realització del present viatge requereix la participació d’un mínim de 2 persones. De no arribar a aquest mínim, 
l’agencia te dret a anular el viatge a més tardar fins 20 dies naturals abans de l’inici del viatge.  
 
 SERVEIS INCLOSOS / NO INCLOSOS 
 
INCLOU   

• 5 nits a Beirut en hotels de 4 o 5 estrelles amb esmorzar, segons elecció. 

• 1 nit a Baalbeck en hotel de 3 estrelles amb esmorzar. 

• 1 nit a Trípoli en hotel de 4 estrelles amb esmorzar. 

• Recorregut en Vehicle amb aire condicionat. 

• Conductor de parla castellana (nivell bàsic). 

• Guia de parla castellana a partir de 8 persones. 

• Trasllats. 

• Assegurança d'assistència en viatge i anul·lació fins 1.000€  
Nota: L’assegurança inclou assistència en viatge i cancel·lació davant del covid-19 

 
NO INCLOU   

• Vols i taxes: (Tarifa en base a la companyia TURKISH AIRLINES en classe L). Sortides Barcelona o Madrid: 

510€ (taxes incloses calculades al desembre/22). L'opció d'una altra companyia o tipus de tarifa comporta 

una variació en el preu. 

• Visat (gratuït en aquest moment). 

• Entrades a les visites (aprox 50€). 

• Guia acompanyant de parla castellana per a grups menors de 8 persones. 

• Begudes, propines i despeses personals. 

• Qualsevol altre servei no especificat a l’apartat anterior. 
 
 PÒLISSES OPCIONALS DE DESPESES D'ANUL·LACIÓ, MORT O INVALIDESA I AMPLIACIÓ DE COBERTURES 
 
Degut a que tant les companyies aèries com els prestadors dels serveis tenen condicions d’anul·lació molt estrictes, 
Altaïr Viatges posa a la vostra disposició assegurances especials de despeses d’anul·lació per cobrir les quantitats que 
considereu segons els vostres interessos. Queden excloses les activitats fisicoesportives en el medi natural i esports 
d'aventura. Consulteu suplement i el detall de les cobertures en cada cas. 
 
 CANCEL·LACIONS 
 
El viatger en qualsevol moment abans de l’inici del viatge pot resoldre el contracte havent d’abonar una penalització 
que equivaldrà al preu del viatge combinat menys l’estalvi de costos i els ingressos derivats de la utilització alternativa 
dels serveis de viatge.  
 
 PERSONES MOBILITAT REDUÏDA (PMR) 
 
Persona la mobilitat de la qual per participar en el viatge es troba reduïda per motius de discapacitat física, sensorial 
o locomotriu, permanent o temporal; discapacitat o deficiència intel·lectual; o qualsevol altra causa de discapacitat, 
o per l’edat, i la situació de la qual requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves necessitats particulars 
del servei posat a disposició de la resta de participants. Si algun dels interessats en fer un viatge a mida és PMR haurà 
d’informar-nos per poder consultar si el viatge a mida pot ser o no dissenyat per cobrir les seves necessitats. 
 
 RESERVES I FORMES DE PAGAMENT 
 
Per formalitzar la reserva s’abonarà un dipòsit mínim del 40% del preu total del viatge. Aquest percentatge podrà 
variar en funció de les condicions dels diferents proveïdors. La resta es liquidarà com molt tard 10 dies abans de la 
data de sortida. S’accepten com mètodes de pagament: transferència bancaria, xec nominatiu o targeta (exceptuant 
Amex i Dinners). Per pagaments en efectiu consultar condicions legals. 
 
 

https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-IPID-01-210101-vacacionalcompletplus.pdf
https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-IPID-01-210101-vacacionalcompletplus.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/polizasdata/Regulares%20%20Garantias%20ampliacion%20coberturas%20y%20suplemento.pdf
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 INFORMACIÓ  PRÀCTICA 
 
VISATS 
El visat de Líban s’emet a la frontera i en el moment de la revisió d’aquesta fitxa és gratuït. El passaport ha de tenir 
una validesa mínima de 6 mesos i no han de tenir segells de Israel. 

 
SALUT 
Recomanem consultar la web del Servei d’Atenció al Viatger Internacional.  
Amb la col·laboració del Servei de Salut Internacional de l’hospital Clínic de Barcelona. 

 
CARACTERÍSTIQUES DEL VIATGE  
Un complet recorregut per un país d'immensa rellevància, tant històricament com a l'actualitat. El Líban és un dels 
primeres bressols de la civilització amb florents ciutats comercials, una zona que els antics grecs van batejar com 
Fenícia. Ha estat dominat per governants estrangers inclosos els assiris, babilònics, armenis, perses, grecs, romans, 
àrabs, otomans, francesos, sirians i més recentment, la part sud, ocupada per Israel durant gairebé vint anys. El país 
posseeix una història de diferents influències i cultures, però les arrels dels conflictes sectaris moderns al Líban 
semblen no procedir d'aquesta història. Procedeixen del període colonial europeu del segle XIX. Les potències 
europees van alimentar i explotar les tensions entre els diferents grups ètnics i religiosos, aplicant el provat mètode 
de divideix i guanyaràs. 
Els desplaçaments es fan amb un vehicle tipus monovolum amb conductor que té un nivell bàsic de castellà, per a 
grups de més de 8 persones, s'inclou un guia de parla castellana. 
Es pot escollir la categoria de l'hotel de Beirut que potser de 4 o de 5 estrelles segons elecció. 
Les entrades a les visites costen uns 60 € aproximadament. 
 
DIVISES 
La moneda nacional és la lliura libanesa (LBP), consultar canvi a: XE converter. Es poden portar euros. L’ús de targetes 
de crèdit és freqüent en hotels, botigues i restaurants.   

 
CLIMA 
Al Líban, el clima és mediterrani a la costa, amb hiverns temperats i plujosos i estius calorosos i xafogosos però 
assolellats, mentre que, a l'interior, ocupat per serralades i valls, el clima es torna més continental i els hiverns cada 
cop més freds en créixer l'altitud, els estius són molt calorosos a les zones per sota dels 1.000 metres. 
Les precipitacions es produeixen només entre octubre i abril, i de vegades al maig, i són més abundants en el període 
hivernal. De juny a setembre gairebé mai no plou, i el sol domina a tot arreu. 
A la primavera, i més rarament a la tardor, el Líban es pot veure afectat per un fort vent del desert, anomenat 
khamsin, que pot causar augments sobtats de temperatura i desencadenar tempestes de sorra. 

 
SEGURETAT 
Sobre qüestions de seguretat, recomanem consultar la pàgina web del Ministeri d’Assumptes Exteriors. 
 
 PER SABER MÉS DEL LÍBAN 
 
Utilitza el ampli fons bibliogràfic de la Llibreria Altaïr. Hem recopilat un conjunt de guies, mapes i llibres sobre Líban 
que pots consultar amb la finalitat de submergir-te en el territori a través de la literatura. 
 
 CONDICIONS GENERALS 
 
Les condicions generals es troben a la nostra web. 
 
 

https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei-atencio-al-viatger-internacional/paisos/libano
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei/salut-internacional
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=LBP
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=L%c3%adbano
https://www.altair.es/cat/libros-zona/liban-03AK/
http://www.altairviatges.com/cat/condiciones-generales.html
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei/salut-internacional

