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Libanon 29.09. tot 07.10.2019

Libanon is een dichtbevolkt en klein land. De hoofdstad 
Beiroet wordt ook wel het Monaco van het Midden- Oosten 
genoemd. Hier kan men winkelen, uitgaan en heerlijk eten.
Libanon staat als land erg bekend om het lekkere eten en het 
gevarieerde landschap. Zo kan je in Libanon 's ochtends op 
het strand liggen en in de middag richting de skipistes 
afreizen. Een ander interessant punt met betrekking tot 
Libanon is de rijke geschiedenis van het land, dankzij de vele 
tegenstrijdige belangen van vele groepen die in Libanon 
gewoond hebben, is het land een bron van geschiedenis en 
historie. Libanon is hiermee dus een erg geschikte 
bestemming om een gevarieerde vakantie te hebben.

Zondag Alken – Amsterdam – Beiroet (D)

Transfer per autocar vanuit Alken naar Amsterdam

14u00 vertrek naar Beiroet

19u25 aankomst en transfer naar het gekozen hotel voor check in en diner

Maandag Volledige dag zuidelijke tour (O,L,D)

Vandaag brengen we een bezoek aan het zuiden met o.a. het kasteel van Sidon en de souks, de tempels van 
Tyre en het stadje Magdouche.

Diner in een Italiaans restaurant.
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Dinsdag Volledige dag Baalbek (O,L,D)

Volledige dag bezoek in de vallei van Bekaa met o.a. het kasteel van Baalbek, de oude romeinse ruïnes en de 
Anjar tempels. We brengen ook een bezoek aan het wijndomein van Ksara waar we tevens de lunch zullen 
nuttigen.

Vanavond genieten we een typisch Libanees diner in het beste restaurant van de stad, Em Shariff

Woensdag Jeita – Harissa – Byblos (O,L,D)

We beginnen onze dag met een bezoek aan de grotten van Jeita om vervolgens door te rijden naar Harrisa 
met het standbeeld van de Maagd Maria. Hier dalen we af naar de stad Jounieh met de kabelbaan om 
vervolgens naar de legendarische stad Byblos te rijden.

Voor we met de bezoeken van Byblos beginnen, lunchen we in restaurant Peppersea.

Diner in een steakhouse.
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Donderdag Volledige dag Batroun en Tripoli (O,L,D)

Vandaag trekken we een dag uit om de Phoenicische Muur in  Batroun te bezoeken. Maar ook het kasteel van 
Tripoli (bakermat van Libanon) staat op het programma. We lunchen in restaurant Batrouni met Libanese 
keuken. We eindigen onze dag in de mooiste souks van Libanon.

Diner in het hotel.

Vrijdag Volledige dag Cedars, Bchareh en Oozhaya (O,L,D)

Vandaag verkennen we de Cederbossen van Libanon en maken hier een mooie wandeling. Na de lunch staan 
er ook een bezoek aan het Gibran museum en het Qozhaya klooster op het programma

Diner in een Italiaans restaurant.
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Zaterdag Volledige dag bezoek aan de Chouff bergen ( O,L,D)

Bezoek aan Deir el Qamar, het kasteel van Moussa, Beitelden en het museum van zeep. Internationale lunch 
in restaurant Maistro. 

Afscheidsdiner in restaurant Sydneys.

Zondag City Tour van Beiroet – Amsterdam (O,L)

Vandaag brengen we een bezoek aan de stad. We brengen een bezoek aan het Nationaal Museum, Downtown 
Beirut met de oude romeinse ruïnes en natuurlijk een fotostop aan Pigeon Rock en Zaytouna Bay.

Afscheidslunch in het visrestaurant Sultan Ibrahim.

Aansluitende transfer naar de luchthaven voor check in en retourvlucht naar Amsterdam.

20u15 vlucht naar Amsterdam

Maandag Amsterdam - Alken

00u10 (maandagochtend) – aankomst te Amsterdam een aansluitende transfer naar Alken
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Prijs persoon : 2499 Euro
Toeslag Single : 499 Euro

Inbegrepen :
 Transfer Alken – Amsterdam – Alken
 Internationale vluchten met Transavia incl. fuel, taxen en bagage
 7 overnachtingen op basis van k&o in de gekozen hotels
 Alle vermelde excursies met Engelstalige gids
 7 lunches & 7 diners incl. drank
 Vervoer per luxe airco voertuigen
 2 flesjes water per dag per persoon

Niet Inbegrepen :
 Persoonlijke uitgaven en dranken 
 maaltijden en dranken op het vliegtuig
 fooien (bij minimaal 20 deelnemers is deze inbegrepen)
 Annulerings- en bijstandsverzekering – 5.75%
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Lancaster Plaza Hotel

Lancaster Plaza Beirut ligt in het centrum van Beiroet en beschikt over luxe kamers en suites met een panoramisch 
uitzicht op zee, een flatscreen-tv en gratis WiFi. Het beschikt over een buitenzwembad en een overdekt zwembad, 
een fitnesscentrum, een spa en een gratis pendeldienst naar de luchthaven, welke rijdt op rooster.

De accommodaties bij Lancaster Plaza Beirut zijn voorzien van airconditioning en een moderne inrichting. De 
suites bieden uitzicht op de Middellandse Zee en beschikken over een woonkamer en een eethoek. De marmeren 
badkamer beschikt over een inloopdouche en een bad.

Het hotel beschikt over 6 restaurants met verschillende keukens, variërend van steaks in het Prime 18 Steakhouse, 
Libanese gerechten in Daoud Basha, gebak en desserts in de Java-café en een pianobar, à-la-carte dineren en een 
selectie van gearomatiseerde shisha in de Fume Bar.

Verdun en Hamra Street liggen op 2 km afstand. De centrale wijk van Beirut Central en de internationale 
luchthaven Rafiq Hariri liggen op 5 km afstand van het hotel. 


