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Välimeren helmi, myrskyisän lähihistorian kokenut Libanon, on upea vierailukohde. Maalla 

on pitkä ja rikas historia ja se on täynnä kiehtovia nähtävyyksiä ja elämyksiä. Libanonin 

pääkaupunki, Lähi-Idän Pariisiksi kutsuttu Beirut, on mielenkiintoinen suurkaupunki, jossa 

sekoittuvat oksident ja orient. Se on on maahan tutustumiselle täydellinen tukikohta ja 

yksi Lähi-Idän kansainvälisimmistä ja vapaamielisimmistä suurkaupungeista. 

Maa tarjoaa monenlaisia erilaisia nähtävyyksiä kuten esimerkiksi antiikin 

roomalaiskaupunki Baalbek, jossa sijaitsee Bacchuksen temppeli, maan eteläosassa 

sijaitseva Tyroksen kaupunki, joka on tunnettu mosaiikkikaduistaan ja antiikin ajan 

suuresta hippodromista sekä pohjoisessa sijaitseva Tripolin rannikkokaupunki, joka on 

tunnettu makeisistaan ja perinteisistä oliivisaippuoistaan. Niitä voi ostaa kaupungin 

vanhoista souk-basaareista. 

Libanonilainen ruoka on käsite kaikkialla maailmassa ja osa Levantin alueen rikasta 

ruokakulttuuria. Monet libanonilaisen keittiön antimet ovat peräisin tuhansien vuosien 

takaa roomalaisten ja foinikialaisten valtakaudelta. Libanonilainen keittiö on saanut 

vaikutteita myös itämaisista mausteista, iranilaisesta keittiöstä sekä lähiseudun ja 

Euroopan maiden ruokakulttuureista. 

KIEHTOVA LIBANON
Helsingin yliopiston alumniyhdistys järjestää 
mielenkiintoisen matkan Libanoniin 17.–24.10.2020
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ASIANTUNTIJA JA LUENNOITSIJA

Matkan asiantuntijana ja luennoitsijana toimii Raija Mattila. As-

syriologi Raija Mattila on toiminut Lähi-idän instituutin johtajana 

huhtikuusta 2014 alkaen. Raija tutkii Assyrian suurvaltaa, joka 

hallitsi Lähi-itää  1. vuosituhannella eaa. Raijan kiinnostuksen 

kohteita ovat Assyrian hallinto ja sen korkeimmat virkamiehet, 

egyptiläiset Assyriassa ja Babyloniassa sekä eläimet muinaises-

sa Mesopotamiassa.

Instituutti käynnisti vuonna 2018 Raijan vetämän, työpajoista 

koostuvan kansainvälisen hankkeen, joka tutkii vähemmistöjen 

sosiaalista, taloudellista ja kulttuurista asemaa Assyrian ja Babylonian imperiumeissa 1. 

vuosituhannella eKr. Ensimmäinen työpaja pidettiin Beirutissa huhtikuussa 2018, ja se 

tarkasteli vähemmistön käsitettä muinaisen Lähi-idän kontekstissa. Työpajat järjestetään 

yhteistyössä Suomen Akatemian huippuyksikköjen Muinaisen Lähi-idän imperiumit ja Pyhät 

tekstit ja traditiot muutoksessa kanssa.

Raija on julkaissut uusassyrialaisia hallinnollisia ja yksityisasiakirjoja. Hänen väitöskirjansa 

The King’s Magnates (2000) käsitteli Assyrian korkeimpia virkamiehiä. Raija on Helsingin 

yliopiston assyriologian dosentti sekä jäsen Suomen Akatemian huippuyksikössä Changes in 

Sacred Texts and Traditions. Ennen FIMEn johtajuutta Beirutissa hän työskenteli Helsingin 

yliopistossa Lähi-idän henkinen perintö -hankkeessa, tutkijana Uppsalan yliopistossa, FIMEn 

johtajana Damaskoksessa (2004-2008), Helsingin yliopiston Tutkijakollegiumissa, Chicago 

Assyrian Dictionary -projektissa Chicagon yliopistossa USA:ssa sekä Assyrian valtionarkistot 

-hankkeessa Helsingin yliopistossa.

LIBANONIN KARTTA

LIBANON

Deir El Qamar

Harissa
Jeitan luolat

Ksara

Anjar

Batrun Mountains
Qadishan laakso

Rachana
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1. PÄIVÄ: HELSINKI–BEIRUT (LA 17.10.2020)

Turkish Airlinesin lento Helsingistä klo 12:40 Istanbulin kautta laskeutuu Beirutin 

lentokentälle noin klo 20:45. Lentokentältä on kuljetus hotelliimme. Nautimme kevyen 

iltabuffet’n hotellissa. 

2. PÄIVÄ: BEIRUTIN KAUPUNKIKIERROS –  
DEIR EL QAMAR – BEITEDDINE  (SU 18.10.)

Aamiaisen jälkeen lähdeme kiertoajelulle Libanonin pääkaupunkiin Beirutiin. Näemme 

Pigeons Rock -kivet ja ajamme rantabulevardi Coastal Avenueta pitkin. Tutustumme 

kaupungin keskustaan ja vierailemme kansallismuseossa, joka kuuluu maailman 

suurimpiin rakennushankkeisiin.

Beirutista ajamme etelään Damurin kaupungin läpi kohti Deir el-Qamarin kaupunkia, 

joka on tunnettu 1600- ja 1700-lukujen kaupunkiarkkitehtuuristaan. Vierailemme 

upeassa Beiteddinen palatsissa, jota rakennettiin kolmenkymmenen vuoden ajan emiiri 

Bashirin käskystä ja joka on loistava esimerkki 1800-luvun alkupuolen libanonilaisesta 

arkkitehtuurista. Vierailemme samalla myös palatsin museoissa, jotka esittelevät 

saman aikakauden pukuja ja aseita. Palatsissa on myös hieno kokoelma hyvin säilyneitä 

bysanttilaisia mosaiikkitöitä. Lounaan nautimme viihtyisässä ravintolassa.

Illalla syömme päivällistä tasokkaassa ravintolassa Beirutissa, kävelyetäisyydellä 

hotellista.

PÄIVITTÄINEN MATKAOHJELMA
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3. PÄIVÄ: SIDON – TYROS • 190 KM (MA 19.10.)

Aamiaisen jälkeen lähdemme kiertoajelulle eteläiseen Libanoniin.  

Ajamme Damurin kautta Sidoniin, joka on elävä kauppa- ja hallintokaupunki. 

Sidonissa vierailemme 1200-luvulta peräisin olevassa ristiretkeläisten 

merilinnakkeessa, joka hallitsee satamaa. Vanha kaupunki kujineen ja basaareineen  

on säilyttänyt keskiaikaiset piirteensä. 

Sidonista matka jatkuu Tyroksen kaupunkiin, joka alun perin sijaitsi saarella. 

Tyroksen huomattavimpiin nähtävyyksiin kuuluvat riemukaari ja upea hippodromi. 

Arkeologisista kaivauksista on tehty löytöjä niin ristiretkien, roomalais-, kreikkalais- ja 

bysanttilaiskausilta kuin foinikialaistenkin ajoilta. Nautimme lounaan viihtyisässä 

ravintolassa. Retken jälkeen palaamme Beirutiin, jossa ilta on vapaa.

4. PÄIVÄ: HARISSA – BYBLOS –  
BATRUN MOUNTAINSIN LUOMUVIINITILA (TI 20.10.)

Aamiaisen jälkeen lähdemme Harissaan, josta nousemme kaapelivaunulla Libanonin 

neitsyen patsaalle ja ihailemme henkeäsalpaavaa näkymää Junien ja Beirutin yli. 

Sieltä jatkamme Byblosin kaupunkiin, joka on ollut yhtäjaksoisesti asutettuna jo 

5000 vuotta ja on näin ollen lajissaan maailman vanhin. Kaupungissa on löydöksiä 

neoliittiselta kaudelta, keskipronssikaudelta sekä amorilaisten, egyptiläisten, hyksojen, 

foinikialaisten, kreikkalaisten, roomalaisten, bysanttilaisten, arabien ja ristiretkeläisten 

valtakausilta. 

Byblosin tärkein perintö on 1200-luvulla hallinneen Bybloksen kuninkaan Ahiramin 

kuuluisa sarkofagi, johon on kaiverrettu teksti foinikialaisilla kirjaimilla, joita pidetään 
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ensimmäisinä aakkosina. Byblos on myös antanut nimensä raamatulle. Vierailemme 

sitadellissa, Pyhän Johanneksen kirkossa ja vanhassa satamassa. Byblos kuuluu 

UNESCOn maailmanperintöluetteloon. Vierailun aikana on omaa aikaa kävelyyn ja 

lounaan nauttimiseen. 

Iltapäivällä jatkamme Batrun Mountainsin luomuviinitilalle viininmaistiaisille ja 

opastetulle kierrokselle. Perheyrityksenä toimiva viinitila sijaitsee Batrunin seudun 

vuoristoylängöillä Libanonin pohjoisosassa. Rypäleet ja viinit on sertifioitu EU:n 

luomuviinistandardien CCPB-luomuluokituksen mukaan. Viinitila tuottaa viittä eri 

punaviiniä, kolmea valkoviiniä ja kahta roséviiniä. Viinitilaan kuuluu kahdeksan 

viinitarhaa kuudessa eri kylässä, jotka sijaitsevat 400–1500 metriä meren pinnan 

yläpuolella. Illaksi palaamme Beirutiin. Nautimme illallista hotellin ravintolassa.  

5. PÄIVÄ: RACHANA – TRIPOLI – QOZHAYA –  
SETRIPUUMETSÄ (KE 21.10.)

Hotelliaamiaisen jälkeen vierailemme Rachanan kylässä ja sen modernin taiteen 

patsaspuistossa. Jatkamme Pohjois-Libanonin hallintoalueen vilkkaaseen 

pääkaupunkiin Tripoliin. Vanha basaarialue on täynnä kaupankäyntiä ja tarjoaa 

kaikkea käsitöistä ja korkokengistä teurastettuihin eläimiin, parfyymeihin ja 

käsintehtyihin saippuoihin. Myös ristiretkeläiset kuuluivat kaupungin valloittajiin 

ja jättivät jälkeensä isoja linnoja, joista avautuu 360 asteen näkymät ahtaasti 

asutettuun kaupunkiin. 
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Tripolissa vierailemme Saint Gillesin linnassa ja vanhassa kaupungissa. Lounaan 

syömme viihtyisässä ravintolassa. Jatkamme Qozhayan eli Pyhän Antoniuksen luostariin 

Qadishan laaksoon, jonka luolat ja kalliosuojat olivat asuttuja jo 3000 eaa. lähtien 

aina roomalaiskauteen saakka. Laakson rinteillä sijaitsee kappeleita, erakkomajoja ja 

kallioseinämiin louhittuja luostareita.

Vierailemme setripuumetsässä, jossa kasvaa noin 300 libanoninsetripuuta. Metsä 

on säilytetty muistona ajalta, jolloin Libanon tunnettiin maailmalla setrimetsistään. 

Kanaanilaiset, egyptiläiset ja foinikialaiset käyttivät libanoninsetripuuta rakentaessaan 

temppeleitään ja laivojaan. 

Palaamme takaisin Beirutiin illalla. Nautimme illallista hotellin läheisyydessä 

sijaitsevassa ravintolassa.  

 

6. PÄIVÄ: JEITAN LUOLAT – KOKKIKURSSI RAVINTOLA ”TAWLEH’SSA”  
(TO 22.10.)

Aamiaisen jälkeen vierailemme Jeitan luolissa. Kyseessä on uskomaton luolasto 

erimuotoisine ja -kokoisine tippukiviluolineen, jotka ovat syntyneet luonnon 

vuosituhantisen työn tuloksena. Nousemme kaapelivaunulla yläluolaan, johon 

tutustumme kävellen. Alaluolajärvessä liikumme pienellä veneellä. 

Palaamme Beirutiin, jossa osallistumme ravintola “Tawleh’n” kokkikurssille ja syömme 

aikaisen päivällisen. Ilta vapaa-aikaa. 
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7. PÄIVÄ: BAALBEK – KSARA – ANJAR (PE 23.10.)

Aamiaisen jälkeen lähdemme Bekaan laaksoon, jossa sijaitsee maailman huomattavimpiin 

historiallisiin nähtävyyksiin kuuluvat Baalbek ja sen rauniot. Libanonin merkittävin 

roomalaiskauden aarre on myös yksi antiikin ihmeistä. Baalbek tarkoittaa aurinkokaupunkia. 

Tänne roomalaiset rakensivat temppelin osoittaakseen arabeille Rooman vallan ja sivilisaation 

ylivoiman. Jupiterin temppeli oli suurin roomalaiskauden rakennus ja siitä on säilynyt kuusi 

22,9 metristä pylvästä. Baalbekissa on myös Bacchuksen 46-pylväinen temppeli, joka on 

säilynyt uskomattoman hyvin samassa asussa kuin se oli roomalaisten poistuessa alueelta 

2000 vuotta sitten. Myös temppelin arvokas sisustus on onnistuttu säilyttämään meidän 

päiviimme saakka. 

Jatkamme matkaa Ksaran viinitilalle, jossa maistelemme libanonilaisia viinejä. Viinitilaretken 

jälkeen suuntaamme Anjariin ja vierailemme umaijadien dynastian historiallisessa kaupungissa 

tasangon eteläosassa. Anjarin sijainti itäisen vuorijonon juurella ja vesivaroiltaan tärkeän 

Litani-joen lähellä teki kaupungista Bekaan laakson merkittävimpiin kuuluvan risteyspaikan 

antiikin ajoilta keskiaikaan. Nautimme lounaan viihtyisässä ravintolassa.

Palaamme illaksi Beirutiin. Nautimme päätösillallisen mukavassa ravintolassa, 

kävelyetäisyydellä hotellista.    

8. PÄIVÄ: KOTIMATKA BEIRUT – HELSINKI (LA 24.10.)

Aamiaisen jälkeen lähdemme lentokentälle ja sieltä klo 08:30 Turkish Airlinesin lennolla 

Istanbulin kautta Helsinkiin. Saavumme Helsinkiin klo 18:05.
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HOTELLI: The Parisian 4* tai vastaava • www.theparisianhotel.com

LENNOT: TURKISH AIRLINES
 17.10.2020 Helsinki – Istanbul  12:40–16:10 
  Istanbul – Beirut  18:45–20:40 
 24.10.2020 Beirut – Istanbul  09:15–11:15 
  Istanbul – Helsinki  14:40–18:05

MATKAN HINTA: Matkan hinta on noin 2275 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa. Pyynnöstä 
järjestämme myös yhden hengen huoneita. Yhden hengen huoneen lisämaksu on 275 euroa. Hinta perustuu 
23.10.2019 vaihtokurssiin. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin johtuen valuuttakursseista, veroista, 
lentojen hinnoista, polttoaineen hinnasta, maahantulomääräyksistä tai muusta vastaavasta meistä 
riippumattomista syistä. 

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:
• Lento Helsinki – Beirut meno/paluu
• Siirtymiset kohteesta toiseen ilmastoidulla bussilla
• Esitteen mukainen matkaohjelma
• Kokkikoulu Tawlet’ssa
• Neljä lounasta ruokajuomineen
• Kuusi päivällistä ruokajuomineen
• Kaksi viininmaistelukertaa
• Sisäänpääsymaksut
• Bussissa kaksi pulloa (0,5 l) vettä/henkilö/päivä
• Seitsemän hotelliyötä, tähtiluokitus paikallinen 4 tähteä
• Englanninkielinen matkaopas koko matkan ajan
• Matkanjohtaja ja luennoitsija Helsingin Alumniyhdistyksestä

MATKAN HINTAAN EI SISÄLLY:
• Viisumi
• Ruokailut, joita ei ole mainittu matkaohjelmassa
• Juomarahat ravintoloissa, oppaalle ja kuljettajalle
• Matkavakuutus ja peruutusturva

MATKAEHDOT:
• Varaamme oikeuden matkaohjelman muutokseen
• Vähimmäisosanottajamäärä 30 henkilöä
• Ilmoittautumismaksu on 250 euroa, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä
• Loppulasku erääntyy 6 viikkoa ennen lähtöä

PERUUTUSEHDOT:
Ennen 1.7. Ilmoittautumismaksu
1.7.–27.8.    25% matkan hinnasta veloitetaan
28.8.–14.9.    50% matkan hinnasta veloitetaan
15.9.–1.10.    75% matkan hinnasta veloitetaan
2.10. jälkeen 100 % matkan hinnasta veloitetaan

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin sekä muutoksiin, jotka eivät johdu meistä, esimerkiksi paikalliset 
vero- tai valuuttakurssimuutokset. Matkanjärjestäjän erityisehtojen vuoksi pyydämme tarkistamaan jo 
varausvaiheessa, että matkavakuutuksenne ja peruutusturvanne kattavat tämän matkan peruutusehdot.

VIISUMI JA PASSI:
Suomen kansalaiset saavat leiman passiin saapuessaan maahan. Maahantuloa varten tarvitaan passi, joka on 
voimassa 6 kk matkan jälkeen ja yksi tyhjä sivu. Myös jatko- tai paluulentojen lentoliput tarvitaan. Passissa 
ei saa olla Israelin leimoja.

VARAUKSET:
Varaukset joko sähköpostitse alumni@axtours.fi tai puhelimitse numeroon 040 483 4950. 

HUOM! Kun teet matkavarauksen, ilmoita koko nimesi juuri kuten se on passissa (kaikki etunimet). 
Matkustajien on toimitettava myös täydentäviä tietoja (esim. passin kopio) viipymättä varauksen tekemisen 
jälkeen. 

TIETOA MATKASTA


