
El Líban és un dels bressols de la civilització occidental, amb
un patrimoni arqueològic que juga a la lliga dels més grans.
Però, potser, la seva característica principal no és ser un país-
museu.
En aquest viatge coneixerem l’evolució del país a través de la
seva arquitectura, des de la casa tradicional d’adob fins els
gratacels d’última generació. Tindrem l’oportunitat de trobar-
nos amb persones de les diferents comunitats que hi habiten
cristians, druses, xiïtes, sunnites, palestins, armenis... I de
conèixer com és la vida dels refugiats als mega-campaments,
en visites guiades pels responsables del comitè d’ajuda.
I si el nostre país ens sembla políticament complicat, espereu
a conèixer el que suposa la lluita armada del Partit de Déu
(Hezbollah) del que fan ostentació a llocs com el Museu de la
Guerra de Mlita o els camps de refugiats sirians on s’agrupen
milions de persones que no poden tornar al seu país i generen
uns reptes pel futur no només del Líban sinó de tota la regió.
Ens acompanyarà en Daniel González, que a més de viure-hi
durant llargues temporades, hi té família i hi treballa; de la
seva mà arribarem a entendre una mica millor aquest
interessantíssim país, un dels llocs a on s’està cuinant el futur
de l’Orient Mitjà.
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Dia 29/oct. Vol Barcelona-Beirut
Presentació a l’aeroport i embarcament en el vol a
Beirut. 
Arribada de nit i trasllat a l’hotel.
Allotjament

Dia 30/oct. Beirut. Els anys de la Guerra Civil i art urbà actual.
Dia sencer a Beirut.
Començarem el dia visitant la Ciutat vella i el Museu Nacional de
Beirut. El museu és la introducció ideal per situar-nos històricament al
país. Durant la Guerra Civil ( 1975 – 1990) l’edifici del Museu estava a la
línia que separava les faccions en conflicte. Escampats per tota la
ciutat vella trobarem altres testimonis d’aquells anys.
A la tarda coneixerem el barri de Achrafieh, el lloc on viu la burgesia
tradicional, amb edificacions emblemàtiques com el Palau Sursok, a
dia d’avui en reconstrucció després d’haver quedat malmès per
l’explosió del port de Beirut de l’agost del 2020.
Acabarem el dia descobrint una de les manifestacions culturals més
característiques de la ciutat: els fantàstics grafitis que omplen de
colors i donen significat a parets i murs.

Dia 31/oct. Beirut. La casa tradicional, arquitectura moderna i
Camp de Refugiat de Sabra
Dia sencer a Beirut.
Al matí coneixerem la singular arquitectura del Beirut prebèl·lic.
Passejarem i coneixerem una casa tradicional. Més tard visitarem
l’àrea de Solidere on es troben els edificis més emblemàtics de la
reconstrucció de Beirut, entre ells la Platinumm Tower de l’arquitecte
Ricard Bofill i els Beirut Souks de Zaha Hadid. Després de dinar,
descobrirem l’urbanisme bèl·lic i els llocs on la ciutat a crescut d’una
manera caòtica, apropant-nos al campament de refugiats de Sabra
acompanyats per la directora d'una ONG palestina que gestiona
ajudes a l'educació.

Dia 1/nov. Beirut-Sidó-Tir-Vall de la Bekaa. Hezbolla i restes
fenícies
Ruta a Sidó (45’) i visita de la ciutat. 
Aquí descobrirem les antigues fortaleses i passejarem pel souk -, a on
trobarem petites mesquites, cafès i hammams. Després anirem a
visitar el poble de Mlita, a on es troba el Museu de la guerra de
Hezbolla. Els guies locals ens explicaran l'origen, desenvolupament i
conseqüències del conflicte de manera que podrem entendre millor
la complicada situació del conflicte Israel-Palestina-Iràn.
Continuació a Tir, l’altre gran ciutat fenícia de la costa mediterrània, a
on passejarem pel port i descobrirem dos espectaculars conjunts
arqueològics de les èpoques grecoromana i bizantina.
A la tarda ruta cap a Zahle, al Vall de la Bekaa.

www.geografica.cat/viatges



VIATGE AL LÍBAN
DEL 29 D'OCTUBRE AL 6 DE NOVEMBRE

Dia 2/nov. Vall de la Bekaa – Baalbeck. Refugiats sirians i arqueologia
Començarem el dia visitant la rèplica d’un poblat tradicional libanès
d’adob per conèixer l’origen de la casa libanesa. Estem a prop del pas
fronterer de Masnaa, el més transitat entre Síria i Líban i sortida
habitual dels sirians que fugien de la guerra. Acompanyats pel
representant d’una associació d’ajuda al refugiat, coneixerem la vida
a un Camp de Refugiats i rebrem explicacions sobre la guerra de
Síria i els seus efectes.
A la tarda ens dirigirem a la propera població d’Anjar per visitar les
restes delicadament conservades de la ciutat omeia del segle VIII.
Finalitzada la visita, ruta a Baalbeck.

Dia 3/nov. Baalbeck – Mt. Líban – Tripoli. Beduïns i ciutats de l’imperi
romà
Vista del conjunt de temples de l’era romana de Baalbeck, un dels
més monumentals i més ben conservats de tot l’antic imperi, a
l’alçada del que podem trobar a Efes (Turquia) o Leptis Magna (Líbia).
Continuarem cap al proper Mont Líban, a on ens aturarem a conèixer
les cases i la manera de viure semi-nòmada dels grups de beduïns
establerts en aquella àrea.
De camí cap a Trípoli, pararem al Wadi Qadisha – Patrimoni de la
humanitat per l’UNESCO- on es troben algunes de les comunitats
cristianes més antigues del mig Orient; aquí podrem veure les coves
excavades a la muntanya, convertides en Monestirs o capelles a on
vivien els eremites. Arribada a Trípoli.

Dia 4/nov. Trípoli – Byblos – Beirut. Els orígens de les ciutats
Trípoli es la tercera de les ciutats fenícies de Líban, alhora senyorial i
decadent. Visitarem el castell de St. Giles i el popular mercat àrab
abans de sortir cap a Byblos. Aquí coneixerem les restes
arqueològiques de la que es considera una de les ciutats més
antigues de la història de la humanitat, 7 mil·lennis que van des del
neolític fins a l’època de les creuades.
Continuació a Beirut.

Dia 5/nov. Beirut
Dia lliure a Beirut per la descoberta individual de la ciutat.
A la  nit trasllat a l’aeroport i sortida del vol de tornada a Barcelona.

Dia 6/nov. Vol Beirut - Barcelona
Arribada a Barcelona de matinada i fi dels nostres serveis.
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Serveis inclosos:
- Vols Barcelona – Beirut – Barcelona
- Transport en mini-bus de 30 places
- Guia coordinador en català i assistència de col·laboradors locals
- Visites i entrades descrites a l’itinerari
- Allotjament a Hotels de 4 estrelles/ 1a categoria i sopars/dinars a   
 restaurants en règim de mitja pensió
- Assegurança de viatge i cancel·lació

Serveis no inclosos:
- Visat d’entrada a Líban
- Taxes o impostos en cas d’existir
- Propines
- Serveis no descrits com inclosos

Pla de vols:
VY 7620 29OCT BCNBEY 1825 2335
VY 7621 06NOV BEYBCN 0035 0410

Preu:
Grup final de 10 a 14 persones: 1.750 € (no socis SNG 1.895 €)
Grup final de 14 a 18 persones: 1.650 € (no socis SNG 1.795 €)
Suplement per habitació individual: 390€

www.geografica.cat/viatges

Viatge gestionat per V. Tuareg


