
 
 

 

Panorama Travel ApS ! www.panoramatravel.dk ! Mail: info@panoramatravel.dk ! Tlf: +45 70 70 73 16  

Ravnholt Gods, Ravnholtvej 57, 5853 Ørbæk, Danmark ! CVR-nr.: 37413399 ! Rejsegarantifonden #2680 

Bank: Arbejdernes Landsbank 5378 – 0243813 ! IBAN: DK 2253 7800 0024 3813 ! SWIFT: ALBADKKK 

Syrien – med Libanon 

 

Syrien huser nogle af Mellemøstens ældste byer og største seværdigheder – Damaskus, 
Palmyra og Krak des Chevaliers. Her mærker man virkelig de historiske vingesus, og vores 
rejse til Syrien er spækket med kulturskatte, hvoraf fire verdensberømte monumenter er 
hædret af UNESCO. Modsat hvad de fleste tror er Syriens kulturskatte overraskende 
velbevaret. 

I over 10 år har rejser til Syrien været hindret af den langvarige krig, men nu er 
urolighederne begrænset til den nordlige og østlige del af det store land. Det er atter 
trygt at rejse til Syrien. Vi skal mærke charmen i de livlige basarer og møde den venlige 
befolkning, som hungrer efter besøg udefra. 

På vores 8-dages rejse til Syrien og Libanon oplever du ikke blot højdepunkterne i Syrien 
men også Baalbek og Bekaa-dalen samt Beirut, som danner rammen om vores Syrienrejse. 

Velkommen tilbage til Syrien – civilisationens vugge. 

• Rejs tilbage i tiden i Damaskus’ gamle bydel (UNESCO) og fortab dig i basaren 
• Bo herskabeligt i Syriens hovedstad i en flot restaureret, osmannisk villa (5*) 
• Bliv imponeret af korsridderborgen Krak des Chevaliers (UNESCO) 
• Oplev Beirut, som er ved at genetablere sig som Mellemøstens trendy metropol 
• Besku Baalbeks og Palmyras imponerende ruiner (UNESCO) 
• Nyd det libanesiske og syriske køkken og de gode vine med besøg på en vingård 
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Oversigt 
 1. dag: Afrejse fra København til Beirut 
2. dag: Baalbeks ruiner og vingård i Bekaadalen 
3. dag: Byrundtur i Damaskus 
4. dag: Maalula og Krak des Chevaliers 
5. dag: Palmyra og Hama 
6. dag: Hama, Homs og Damaskus 
7. dag: Retur til Beirut og byrundtur 
8. dag: Tid på egen hånd og hjemrejse 

 

Dag 1: Afrejse til Beirut 
Tidlig morgenafgang fra København med ankomst til Beirut sidst på eftermiddagen. 
  NB : Afrejsetidspunktet kan variere på de forskellige afgange. 

Måltider inkluderet: ingen 

Overnatning: Gems Hotel (eller lignende) 

 

Dag 2: Baalbek, vingård i Bekaadalen og Damaskus (200 km / 3½ times kørsel) 
Efter en tidlig morgenmad kører vi østpå til Bekaadalen og et af verdens smukkeste 
vinområder. Kolde, snefyldte vintre og tørre, varme somre med kølige nætter er ideelle 
betingelser for områdets særlige vine. Druer som shiraz, merlot, cabernet-sauvignon og 
mange andre trives her.  

Først besøger vi den fønikiske by, Baalbek, og oplever nogle af de største monumenter 
fra romertiden. Jupitertemplet med de svulstige søjler er det største tempel, som romerne 
nogensinde byggede. Det giver et fingerpeg om, at det var en af romernes vigtigste byer, 
da de kontrollerede hele Middelhavsområdet.  

Også det rigt udsmykkede Bacchustempel og det oprindelige, femkantede Venustempel 
er blandt højdepunkterne. Baalbek er en fryd for historie-entusiaster og figurerer på 
UNESCOs verdensarvsliste. I romertiden gik byen under navnet Heliopolis – ”Solens By”.  

Herefter fortsætter vi til Ksara i hjertet af Bekaadalen, hvor en række vingårde producerer 
fine vine og arak. Vi besøger en af dem og skal opleve et 2 kilometer langt, romersk 
hulesystem, hvor de fineste og sjældneste vine opbevares. Vi skal smage på tre forskellige 
vine og spise frokost på vingården. 

Derefter kører vi over den syriske grænse til Damaskus, hvor vi ankommer først på 
aftenen. Vi skal bo herskabeligt i Syriens hovedstad i en meget charmerende, osmannisk 
villa (5*). Ved ankomst står en let anretning klar til os. 

Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og aftensmad 

Overnatning: Beit Zafran Hotel de Charme, 5* 
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Dag 3: Byrundtur i Damaskus 
I dag skal vi opleve Syriens ældgamle hovedstad. Trods krigen er det indre Damaskus 
forbavsende intakt – ja rent faktisk er det svært at finde tydelige spor efter krigen. Den 
gamle by har figureret på UNESCOs liste over verdens kulturarv siden 1979, og vi skal 
opleve et udpluk af byens seværdigheder. 

Nationalmuseet huser den fineste samling af genstande fra hele landet, men i øjeblikket 
er der ikke adgang til alle museets afdelinger. Blandt skattene er et fragment af verdens 
ældste alfabet, som blev fundet i Ugarit. Men også den 1800 år gamle synagoge fra Dura 
Europos ved Eufrat-floden, der blev flyttet til museet stykke for stykke, er ganske 
imponerende.  

Vi skal naturligvis også se Umayyade-moskéen, som sandsynligvis er verdens ældste 
sten-moské og opkaldt efter umayyade-dynastiet (661-750). Moskéen blev bygget i årene 
705-715 af umayyade-kaliffen al-Walīd I, der proklamerede over for sine borgere: 
”Borgere i Damaskus - fire ting giver jer en markant overlegenhed i forhold til resten af 
verden: jeres klima, jeres vand, jeres frugter og jeres bade. Til disse tilføjer jeg en femte: 
denne moské.” Moskéen ligger dér, hvor tidligere helligdomme har ligget i de sidste 3-
4000 år: et tempel til Zeus, til Jupiter og siden en kristen kirke til Johannes Døberen. Vi 
besøger graven til en af de mest berømte, muslimske ledere, Saladin, der generobrede 
Jerusalem fra korsfarerne.  

På byrundturen prøver vi at inkludere et besøg på det Danske Institut, som har til formål 
at udveksle kultur og viden mellem Danmark og den arabiske og muslimske verden – se 
mere på instituttets hjemmeside.  

Vi ser desuden Azem Palads, som var en osmannisk guvernørs luksuriøse hjem, Souq Al 
Hamidiyeh (den overdækkede basar) samt det kristne kvarter Bab Touma med de 
charmerende, smalle gader og butikker med kunsthåndværk. 

Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost 

Overnatning: Beit Zafran Hotel de Charme, 5* 

 
 

 
 

Dag 4: Maalula og berømte Krak des Chevaliers (UNESCO) (225 km / 3 timers kørsel) 
Efter morgenmaden kører vi til hyggelige Maalula, som ligger 55 kilometer nordøst for 
Damaskus. Byen er vigtig for den syriske, kristne historie. Mange af husene er malet i 
violette og blå pastelfarver, og Maalula ligger klemt inde i en kløft mellem to bjerge. 
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En del af befolkningen i Maalula taler en ældgammel version af aramæisk – samme sprog, 
som Jesus talte. Der er to gamle, kristne klostre i byen – det ene er græsk-ortodoks og 
dedikeret til Sankt Thecla, mens det andet – som vi besøger – er græsk-katolsk og 
dedikeret til Sankt Sergius. 

Herefter fortsætter vi til berømte Krak de Chevaliers, som er en af de mest imponerende 
middelalderborge i verden. Korsridderborgen ligger strategisk på en 650 meter høj bakke 
med udsigt over Wadi al-Nasara. Kraks mure er op mod 8 meter tykke, og der er syv 
vagttårne på 8-10 meter i diameter. Borgen har som et af få steder i verden bevarede 
eksempler på korsriddernes freskomalerier. 

Stedet oser af historie og grandeur, og her hører vi historien om middelalderens korstoge, 
ridderordnerne og den utrættelige kamp om det Hellige Land. Men områdets historie går 
endnu længere tilbage, da det var skueplads for mange konflikter mellem de folkeslag, 
der boede der eller ønskede at få magten over området: romerne, byzantinerne og 
ummayyaderne.  

Krak des Chevaliers blev bygget i 1031 til emiren af Aleppo, men under det første korstog 
i 1099 blev det erobret af korsridderne. Omkring 1144 blev det givet videre til 
Johanniterordenen, der ombyggede borgen og brugte den som hovedkvarter. Det var 
den største borg på kristne hænder i Mellemøsten med 50-60 munke og op mod 2000 
soldater. 

Omkring år 1200 blev området ramt af jordskælv, som gav en del skader på borgen. Krak 
blev forsøgt indtaget flere gange af islamiske herskere, men først i 1271 blev beboerne 
narret til at åbne for Baibars, sultanen af Cairo. Borgen blev herefter benyttet som 
fæstningsværk til begyndelsen af det 19. århundrede, hvor den blev forladt. 

   NB : Der er en del trapper og ujævnt terræn. Solide sko tilrådes. 

Krak des Chevaliers er optaget på UNESCOs Verdensarvsliste sammen med citadellet 
Qal'at Salah El-Din, der ligger nord for borgen, og den blev ikke beskadiget under krigen. 

Efter besøget kører vi til vores hotel, som ligger i en landsby i nærheden af borgen. 

Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost 

Overnatning: Al Wadi Hotel (eller lignende) 

 

Dag 5: Ældgamle Palmyra i den syriske ørken (170+200 km / 5 timers kørsel) 
I dag skal vi opleve en anden af Syriens helt store seværdigheder, når vi kører østpå ind 
i den syriske ørken til oasebyen Palmyra (UNESCO). Byen var en vigtig handelsby i 
århundreder, som blev særdeles velhavende på de karavaner, der rejste øst og vest 
gennem Palmyra. Byen havde gode handelsforbindelser med Persien, Indien, Kina og den 
Arabiske Halvø i øst, og med middelhavsområdet i vest. 

Allerede i det 1. århundrede blomstrede kunsten og arkitekturen, og Palmyra blev påvirket 
af de magtfulde naboer – grækere, romere og persere. I begyndelsen af vor tidsregning 
blev området erobret af Romerriget og blev indlemmet i Syrien som en provins. 
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Som et resultat af den syriske krig blev stedet udsat for omfattende plyndringer og 
beskadigelse som følge af kampene. I 2013 blev Bel-templet ramt af mortergranater, der 
beskadigede både facaden og søjlegangen.  

Den 13. maj 2015 indledte terrororganisationen Islamisk Stat (IS) et angreb på det 
moderne Palmyra, og en uge efter kom hele byen under kontrol af IS. 

En syrisk embedsmand oplyste til Reuters, at hundredvis af statuer var blevet flyttet til 
sikre steder. Men han var mere pessimistisk om resten af verdensarvsstedet og udtrykte 
bekymring for de store monumenter. Det samme gjorde UNESCOs generaldirektør: 
"Palmyra er et ekstraordinært verdensarvssted i ørkenen, og enhver ødelæggelse i 
Palmyra er ikke bare en krigsforbrydelse men vil betyde et enormt tab for 
menneskeheden.” 

Bel-templet blev rapporteret delvist ødelagt af IS i slutningen af august 2015. Tidligere på 
måneden var Baalshamin-templet blevet sprængt i luften. 

I marts 2016 blev oldtidsbyen generobret af det syriske styre. Flere af byens strukturer 
og berømte søjlegange står fortsat, og det vurderes at "80 procent af ruinerne er i fin 
stand" og med UNESCOs tilladelse ville kunne blive genopbygget på få år. I december 
2016 blev det rapporteret, at IS havde genindtaget byen og at dele af det romerske 
amfiteater og tetrapylon (”fire porte”) var blevet ødelagt.   

Palmyra blev efterfølgende genindtaget af de syriske styrker i marts 2017. På trods af 
ødelæggelserne er der meget tilbage, og Palmyra er absolut stadig et besøg værd. 

Vi finder et sted at spise vores medbragte frokost. Efter besøget kører vi tilbage vestpå 
til Hama, hvor vi overnatter. 

Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost 

Overnatning: Orient House Hotel (eller lignende) 
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Dag 6: Historiske Hama og krigshærgede Homs (220 km / 3 timers kørsel) 
Vi tilbringer det første af formiddagen i Hamas skønne, gamle bydel, som ligger på begge 
sider af en flod. Byen er blandt andet kendt for sine ældgamle vandmøller, som har drejet 
rundt og rundt siden romertiden. Vi går en tur i de snoede, smalle gader, der kendetegner 
Hamas gamle bydel. 

Herefter kører vi tilbage mod Damaskus. Undervejs gør vi holdt i Homs, der er Syriens 
tredjestørste by med godt 1 million indbyggere. Store dele af Homs blev ødelagt under 
krigen, hvor byen var under belejring i 3 år fra maj 2011 til maj 2014. Vi går en tur i et 
ødelagt kvarter og lader efterdønningerne af krigen gøre indtryk på os. Vi ser den 
restaurerede Khalid Ibn al-Walid-moské, som er dedikeret til den arabiske 
militærkommandør, der ledte den muslimske erobring af Syrien i det 7. århundrede.  

Først på eftermiddagen ankommer vi til Damaskus og spiser frokost. Herefter tjekker vi 
atter ind i vores pragtfulde osmanniske villa. 

Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost 

Overnatning: Beit Zafran Hotel de Charme, 5* 

 

Dag 7: Retur til Beirut og byrundtur (115 km / 3 timers kørsel) 
Efter morgenmaden kører vi tilbage over grænsen til Beirut. Vores sidste dag er afsat til 
en dejlig byrundtur i Libanons hovedstad. Beirut ligger meget smukt mellem hav og 
bjerge. Det er en levende by, hvor både øst og vest mødes, nyt og gammelt. Vi kører langs 
kysten og ser Dueklippen (”Pigeon Rock”), der ligger i havet ud for Beirut.  

Vi besøger også Nationalmuseet og Beiruts gamle centrum med de fint restaurerede 
huse, kirker og moskéer samt Martyrpladsen. Pladsen har haft andre navne, inden den 
blev kaldt Martyrpladsen til minde om de mange martyrer, som blev henrettet her under 
det osmanniske overherredømme.  

Om aftenen mødes vi til afskedsmiddag på en af Beiruts mange gode restauranter. 

Overnatning: Gems Hotel (eller lignende) 

Måltider inkluderet: Morgenmad og aftensmad 

 

Dag 8: Tid i Beirut og hjemrejse 
Formiddagen er på egen hånd til at slappe af eller opleve lidt mere af Beirut. Om 
eftermiddagen kører vi til lufthavnen og flyver hjem. Vi ankommer til København sidst på 
aftenen. 
   NB : Afrejsetidspunktet kan variere på de forskellige afgange. 

Måltider inkluderet: Morgenmad 
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Pris – se panoramatravel.dk 
 

Prisen inkluderer 
• Fly København-Beirut, retur 
• Overnatning på gode hoteller, 3+* - 5* i delt dobbeltværelse 
• Halvpension (morgenmad og frokost) 
• Aftensmad dag 2 
• Afskedsmiddag dag 7 
• Lille vinsmagning 
• Transport i egen bus med aircondition 
• Alle entréer ifølge program 
• Dansk rejseleder 
• Engelsktalende lokalguider i begge lande 
• Visuminvitation til Syrien 
 

Ikke inkluderet 
• Afbestillings- og rejseforsikring 
• Drikkepenge til chauffører og lokalguider (beregn 30-40$) 
• Visse måltider 
• Drikkevarer ud over vand 
• Visum til Syrien (70$ / 60€) 
• (Evt. eneværelsestillæg) 
 

Praktiske oplysninger 
• Passet skal være gyldigt 6 måneder efter hjemrejse. 

• Passet må ikke indeholde stempler fra Israel eller de selvstyrende områder 
(Gazastriben og Vestbredden). Du må heller ikke medbringe noget i din bagage, der 
kan indikere, at du har besøgt eller påtænker at besøge disse områder. 

• Både Libanon og Syrien oplever ind imellem udfald i elektriciteten, dog specielt om 
sommeren og om vinteren. Vi forventer ikke, at det bliver et problem på vores rejser, 
eftersom hotellerne er nøje udvalgt bl.a. med henblik på en så stabil elforsyning som 
muligt (generator). 

• Vi passerer mange check-points undervejs i Syrien, og på vejen til Palmyra får vi 
formentlig følgeskab af en syrisk officer, som hjælper os hurtigt igennem. 

• Note ang . S yrien: Det er afg ørende at følg e lokalg uidens  og /eller rejs elederens  
anvis ning er nøje og  ikke g å på eg en hånd uden førs t at rådføre s ig  med g uide eller 
rejs eleder! 

• Der kan ikke benyttes nogen form for udenlandske kreditkort i Syrien, og der er langt 
imellem automaterne i Libanon; vi anbefaler at medbringe kontanter til hele rejsen. 
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