Welcoming Note
 It is a great pleasure to welcome you all to the touristic route of rural
Jbail and Batroun. Discover majestic scenery in a land of small towns,
villages and hamlets with impressive historic monuments. In this way,
archeological, religious, natural, cultural and artistic treasures will be
disclosed and defined.

 This guide aims to contribute to the growth, the development and
the revival of the area. Thanking you in advance for visiting the area
and contributing to its development, we wish you a pleasant journey.
 This guide presents a touristic
circuit around rural Jbail and Batroun.
Different types of tourism enrich this
area (ecotourism, cultural, religious…).
Maps and practical information will
help you organizing trips around these
localities depending on your interests
and time.
You may travel the entire route in one
journey or plan your trip according to
your priorities. It can be a half day tour
or take a whole week to enjoy the whole
region. We can guarantee that you will
carry away a multitude of impressions
and images that are unique.
 The aim of this project is to
expand economic opportunities in
rural Jbail and Batroun by supporting
responsible tourism:
• Promoting the area as a tourism
destination.
• Discovering different ways to enjoy
rural and natural areas, as well as
the richness of the quaint villages
and towns.
• Exposing Lebanese to their cultural
heritage and asking them to contribute
in the development of the rural areas.
• Promoting, improving and offering by
the women rural services responding
to the needs of the tourists.

General history and information
The area we are focusing on is
rich in distinguished archeological
sites, varied landscapes and holy
pilgrimage centers. This area
knew civilization since the Stone
Age when man inhabited its land
a million years ago. We can still
find ruins left by different periods
and
civilizations:
Phoenicians,
Egyptians,
Mesopotamians,
Persians,
Hellenes,
Seleucids,

Romans,
Byzantines,
Arabs,
Crusaders, Mamluks and Ottomans.
In the highland of these districts forests
stand out in their full majesty (pine
forests, cedars…). Arts and handcrafts
are still present in numbers of villages
for instance: sculptures, needlework,
sewing, knitting, embroidery, pottery,
etc. There is also a variety of agricultural
cultures: figs, grapes, olives, flowers
vegetables, etc. and related agro-food
products: debs, olive oil, soap, all types
of jam, etc.
How to plan your trip
You can choose your trip by
destination, theme or date. We
recommend you to organize your
trip in assistance with the general
guides of the whole route or the local
guides in each village. These guides
have received training sessions and
courses in cultural heritage, guiding,
hospitality skills.
The general guides can prepare
for you a touristic package offering
the places to visit, where to stay,
activities and links with the local
communities. They can coordinate
the transportation and guide you
along the villages selected. They
speak Arabic, French and English.
The local guides may guide you in
their respective village. They have
access to the historical sites and
places to visit. They mainly speak
Arabic but have technical cards
with the information in French
and English as well, summarizing
general and historical information of
each village, the sites to be visited,
local products, available services,
rural activities and other information.

كلمة ترحيب
رسن ــا أن نر ّح ــب بك ــم جميعــاً يف جولتن ــا الس ــياح ّية يف مناط ــق جبي ــل
ي ّ
والبـــرون الريف ّيـــة .اكتشـــف املشـــاهد الخالّبـــة يف أرايض البلـــدات والقـــرى
واملـــزارع الصغـــرة ...نفـــرح معـــاً مبشـــاهدة طبيعتهـــا الخالبـــة ونكتشـــف
كنوزهـــا مـــن آثـــار تاريخيـــة ومعـــامل ثقافيـــة ودينيـــة وتراثيـــة.
 يهـــدف هـــذا الدليـــل إىل املســـاهمة يف منـــو وتطويـــر وإحيـــاء املنطقـــة.
نشـــكركم عـــى زيارتكـــم املنطقـــة واملســـاهمة يف تطويرهـــا ،ونتمنـــى لكـــم
رحل ــة موفّق ــة.
 يظهـر هـذا الدليـل طريقاً حول قـرى جبيل
والبترون الريفيـة .تسـاهم مجـاالت السـياحة
املختلفـة يف إثـراء هـذه املنطقـة (السـياحة
البيئيـة والثقافيـة والدينيـة.)...
ستسـاعدك الخرائـط واملعلومـات العمليـة
يف تنظيـم رحلات حـول هـذه املواقـع تبعـا
الهتامماتـك ووقتـك.
ميكنـك عبـور الطريـق بأكملـه يف مسـار رحلـة
واحـدة ،أو بالطريقـة التـي تناسـبك؛ قـد
يسـتغرق ذلـك أسـبوعا أو نصـف يـوم .ولك ّننـا
نضمـن لـك أن تحمـل معـك انطباعـات وصـور
فريـدة مـن نوعهـا.
 إ ّن الهـدف مـن هـذا املشروع هو اسـتغالل
الفـرص االقتصاديـة يف مناطـق جبيـل والبترون
الريفيـة مـن خلال دعم السـياحة املسـؤولة:
٭ تعزيز املنطقة كمقصد سياحي.
٭ اكتشـاف وسـائل مختلفـة للتمتّـع
باملناطـق الريفيـة والطبيعيـة ،وبغنـى القـرى
واملـدن الخالّبـة.
٭ تعريـف اللّبنانيني عىل تراثهـم الثقايف وحثّهم
عىل املسـاهمة يف تنميـة املناطق الريفية.
٭ تسويق أعامل ومنتجات سيدة املنطقة.
تاريخ ومعلومات عامّة

تتميّـز املنطقة الّتي نتحـدّث عنها مبعاملها األثرية
واملناظـر الطبيعية املتنوعة ومراكـز الحج املبارك.
شـهدت هـذه املنطقـة الحضـارة منـذ العصر
الحجـري عندمـا وطـأت قَـدَم اإلنسـان أرضهـا
السـنني .ال يزال بوسـعنا أن نجـد آثار
منـذ ماليين ّ
خلفتهـا عصـور وحضـارات مختلفـة :الفينيقيون
واملرصيـون ،بلاد مـا بين النهريـن ،الفـرس،
اإلغريقيـون ،السـلوق ّيون ،الرومـان ،البيزنطيـون،
العـرب ،والصليبيـون ،واملامليـك والعثامنيـون.
يف هـذه املناطـق الجبلية تقف الغابـات يف كامل
جاللتها (غابات الصنوبـر واألرز .)...ال تزال الفنون

والحـرف موجودة يف عـدد من القرى وعىل نطاق
واسـع ،على سـبيل املثـال :متاثيـل ،أشـغال اإلبرة،
الخياطـة ،الحياكـة التطريـز والخـزف ،وغريهـا.
وهنـاك أيضـا مجموعـة متنوعـة مـن املحاصيـل
الزراعيـة :التين والعنـب والزيتـون والخضروات
والزهـور ،الـخ ...وغريها مـن املنتوجـات الغذائية
الزراعيـة :دبس ،زيـت الزيتون،الصابون،واملربيّات
على أنواعهـا ،الخ.
كيف تخطط لرحلتك

ميكنـك اختيـار رحلتك من حيـث املـكان والزمان
والغـرض .ننصحـك بتنظيـم رحلتـك مبسـاعدة
املحل
املرشـد العـام للطريـق بأكملـه أو املرشـد ّ
يف كل قريـة .لقـد خضـع هـؤالء املرشـدون إىل
خاصة يف الرتاث الثقايف ،التوجيه،
دورات ومناهـج ّ
ومهـارات الضيافـة.
ميكـن ألدلـة السـياحة العامـون إعـداد حزمـة
برامج سـياحية تتضمن فيام إقرتاح زيـارة األماكن
واملواقـع املختـارة ،تأمني أماكن لإلقامـة ،وروزنامة
نشـاطات؛ مبـا فيهـا الروابـط والعناويـن للتواصل
مـع املجتمـع املحلي .كام ميكنهم تنسـيق عملية
النقـل ،وعمليـة اإلرشـاد عىل طول الخـط املحدد
والـذي مي ّر مبختلف القرى واملواقـع املختارة .أدلة
يتحدثـون العربية والفرنسـية واإلنجليزية.
باملقابـل ،األدلـة املحليين ،فبإمكانهم إرشـادكم
تباعـا داخـل قراهـم .فهـم لديهـم إمكانيـة
الوصـول اىل مختلـف املواقـع التاريخية أو باقي
أماكـن الزيـارة .هـم حتما يتحدثـون بشـكل
رئيسي العربيـة ،ولكـن ويف الوقـت عينه لديهم
"كتيبـات" تؤمـن إعطـاء املعلومـات التقنيّـة
باللّغتين الفرنسـ ّية واإلنجليزيـة على السـواء؛
كتيبـات تلخـص املعلومـات التاريخيـة أوالعامة
الخاصـة بـكل قريـة أو محلـة ،تعـرض للمواقـع
الواجـب زيارتهـا ،للمنتجـات والخدمـات
املحليـة ،النشـاطات الريفيـة ،وغريهـا مـن
املعلومـات املفيـدة.
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اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﺮﻋﺎﺋﻴﺔ

The majority of the churches in the area are Maronite except the Orthodox ones
indicated in the area of «Qornet El Roum».

،ﺗﺠﺪر اﻻﺷـــﺎرة اﱃ ان ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﰲ ﻫﺬه اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗﻌـــﻮد ﻟﻠﻄﺎﺋﻔﺔ اﳌﺎروﻧﻴﺔ
.«ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ »ﻗﺮﻧﺔ اﻟﺮوم
General guides
• Nathalie Bassil Aad: 03/532 756
• Rita Chahine: 71/570 472
• Reine El Kouba Zgheib: 70/673 524
• Lara Ghanem: 03/765 954
• Mireille Hanna: 70/847 896
• Marie-Ange Hanna: 76/583 828
• Maya Zein El Din: 71/059 950
• Mira Khaled: 71/797 621
• Michelle El Khoury: 03/702 315
• Micheline El Khoury: 03/550 134
• Noura El Hajj: 76/127 611
Useful numbers
• Red Cross 140 • Civil Defense 125
• Police 112
• Weather Forecast 1718
• Ogero 1515
• Beirut Airport 150
Main contacts
• La Maison du Tourisme, Jbail
Municipality (09/546 888)
www.jbail-byblostourism.com
• Centre d’Accueil et d’Information
Touristique, UNESCO Square, Jbail-Byblos
(09/543 100) www.byblosonline.info
Links
www.mot.gov.lb
www.livelovelebanon.com
www.destinationlebanon.gov.lb
www.hostelslebanon.org
www.lebanon-hotels.com
www.hotelibanais.com
www.attallb.com
Transportation services
• Samir Issa (Jbail): 03/ 212 099
• Youssef Youssef (Smar Jbail): 70/ 608 922
• Paul Saad (Jbail) : 03/ 338 491
• Joe Daou (Halat): 03/ 394 192

اﻟﻤﺮﺷﺪدون اﻟﻌﺎﻣﻮن

٠٣/٥٣٢ ٧٥٦ :٭ ﻧﺎﺗﺎﱄ ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻋﺎد
٧١/٥٧٠ ٤٧٢ :٭ رﻳﺘﺎ ﺷﺎﻫني
٧٠/٦٧٣ ٥٢٤ :٭ رﻳﻦ اﻟﻘﻮﺑﺎ زﻏﻴﺐ
٠٣/٧٦٥ ٩٥٤ :٭ ﻻرا ﻏﺎﻧﻢ
٧٠/٨٤٧ ٨٩٦ :٭ ﻣرياي ﺣ ّﻨﺎ
٧٦/٥٨٣ ٨٢٨ :٭ ﻣﺎري آﻧﺞ ﺣ ّﻨﺎ
٧١/٠٥٩ ٩٥٠ :٭ ﻣﺎﻳﺎ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ
٧١/٧٩٧ ٦٢١ :٭ ﻣريا ﺧﺎﻟﺪ
٠٣/٧٠٢ ٣١٥ :٭ ﻣﻴﺸﺎل اﻟﺨﻮري
٠٣/٥٥٠ ١٣٤ :٭ ﻣﻴﺸﻠني اﻟﺨﻮري
٧٦/١٢٧ ٦١١ :٭ ﻧﻮرا اﻟﺤﺞ
أرﻗﺎم ﻣﻔﻴﺪة

١٢٥  ٭ اﻟﺪﻓﺎع اﳌﺪين١٤٠ ٭ اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ
١٧١٨ ٭ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻄﻘﺲ
١١٢ ٭ اﻟﴩﻃﺔ
١٥٠ ٭ ﻣﻄﺎر ﺑريوت
١٥١٥ ٭ أوﺟريو
:ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

 ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺟﺒﻴﻞ،La Maison Du Tourisme ٭
(٠٩/٥٤٦ ٨٨٨)
www.jbail-byblostourism.com
٭ ﻣﺮﻛﺰ اﻹﺳﺘﻘﺒﺎل واﻹﺳﺘﻌﻼم اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ
ﺑﻴﺒﻠﻮس- ﺟﺒﻴﻞ،ﺳﺎﺣﺔ اﻷوﻧﻴﺴﻜﻮ
www.byblosonline.info (٠٩/٥٤٣ ١٠٠)

:ﻣﻮاﻗﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

www.mot.gov.lb
www.livelovelebanon.com
www.destinationlebanon.gov.lb
www.hostelslebanon.org
www.lebanon-hotels.com
www.hotelibanais.com
www.attallb.com
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ

٠٣/٢١٢ ٠٩٩ :(٭ ﺳﻤري ﻋﻴﴗ )ﺟﺒﻴﻞ
٧٠/٦٠٨ ٩٢٢ :(٭ ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻮﺳﻒ )ﺳامر ﺟﺒﻴﻞ
٠٣/٣٣٨ ٤٩١ :(٭ ﺑﻮل ﺳﻌﺪ )ﺟﺒﻴﻞ
٠٣/٣٩٤ ١٩٢ :(٭ ﺟﻮ ﺿﻮ )ﺣﺎﻻت

El Monsef المنصف
JBAIL

جبيل

47-51 km

50-250 m

Jbail - El Helwe
El Monsef

-  الحلوة- جبيل
املنصف

El Monsef is a coastal locality, named after a priest,
Georges, who divided his property equally and fairly
between his sons. Naturally located in the middle of
the Orthodox area (Qornet Al Rom: containing seven
orthodox villages).
Mema Monastery (St. Mamas, Greek Orthodox):
 • Mar
4 century. Phoenician archeological remains around the
th

monastery. Mr. Sami Sadaka (09/790 074)
• Mar Mikhail Church (St. Michael, Greek Orthodox)
 Father Emilianos (03/258 727)
• Mar Geryes Monastery (St. Georges, Greek Orthodox) The
monastery was built around 1500A.D.
 Mar Sarkis wa Bakhos Church (Sts. Sergius and Bacchus,
Greek Orthodox) 5th century.  Father Emilianos (03/258 727)
• Mar Youhanna Church (St. John Greek Orthodox)
• El Qeddiseh Barbara Church (St. Barbara Greek Orthodox)
• El Qeddiseh Rafqa Church: Maronite church. Built early 21st
century by the newly established maronite community.

• Christmas exhibition: December. Hall of Sts. Sergius and Bacchus Church.
Women Comittee(09/790 096)
• Visit to “Al Rihani” Oil and Carob presses from October to January.
Mr. Ramzi Mouawad (03/752 755 - 09/790 210)
• Handmade production of Reed. Reed shop: Mrs. Georgette Francis
(09/790 607); Frem Shops: Mr. Dany Frem (03/515 600)



• Sundowner Restaurant & Hotel (09/791 008)
• Castel Mare Hotel & Resort (09/790 190)



• Mrs. Katia Gebrael (09/790 458)
• Mrs. Najwa Eid (76/186 398)
• Mrs. Mony Chidiac (71/812 396)

 اســـمها يعـــود اىل لقـــب اشـــتهر بـــه الخـــوري جرجـــس.املنصـــف منطقـــة ســـاحلية
. تقع يف منتصف منطقة قرنة الروم.الذي وزع ممتلكاته بإنصاف عىل أوالده
. آثار فينيقية يف جوار الدير. القرن الرابع:) • دير مار ماما (روم أورثوذكس
)09/790 074(  السيد سامي صدقة
)03/258 727(  األب إمييليانوس )• كنيسة مار ميخائيل (روم اورثوذكس
. م1500 :)• دير مار جرجس (روم أورثوذكس
)03/258 727(  األب إمييليانوس . كنيسة مار رسكيس وباخوس (روم أورثوذكس) القرن الخامس
.)• كنيسة مار يوحنا (روم أورثوذكس
.)• كنيسة القديسة بربارة (روم أورثوذكس
 تم بناء هذه الكنيسة املارونية يف أوائل القرن الواحد والعرشين من قبل:• كنيسة القديسة رفقا
.أبناء الطائفة املارونية

•
•
•

معرض امليالد خالل شهر كانون األول يف قاعة كنيسة مار رسكيس وباخوس
لجنة السيدات ()09/790 096
زيارة إىل معرصة الزيت ودبس الخروب يف الريحانة
السيد رمزي معوض ()03/752 755 - 09/790 210
محالت أدوات مصنوعة يدويّاً من القصب:
السيدة جورجيت فرنسيس ( - )09/790 607السيد داين فرام ()03/515 600



•
•

)09/791 008( Sundowner Restaurant & Hotel
)09/790 190( Castel Mare Hotel & Resort



•
•
•

السيدة كاتيا جربايل ()09/790 458
السيدة نجوى عيد ()76/186 398
السيدة موين شدياق ()71/812 396

غرزوز Gharzouz
The small village of Gharzouz is characterized by its
stone constructions such as the bakeries and the
gypsy old stoves.

JBAIL

جبيل

•

Old “Yatoun” (Old gypsy stove) Many of them can be
observed from the main road.
• Al Arba‘en Chahid Monastery (Convent of the 40 Martyrs,
Greek Orthodox): 1600 A.D. with picnic area.
 Saydet El Niyah Church (Our Lady of the Dormition, Greek
Orthodox): 1500 A.D. Built on the remains of a pagan temple.
) Mrs. Venise Azar (09/790 779
)• Old village bakery (private ownership
& Mirna’s Snack” (Manakish-sandwiches) - Handicrafts: jam
)“kabis”(pickles) products. Mrs. Mirna Saade (03/374 866

49-53 km

250-450 m



Communauté Catholique des Béatitudes, Eglise Marie
Reine de la Paix. Hostel (09/790 820-1) www.bealiban.com



Mrs. Lody Doumit: home coffee and pastries, handicrafts
)(crochet) (03/524 479



Jbail- El Monsef
-Chickhane
-Gharzouz

جبيل  -املنصف
شيخان  -غرزوز

”Old “Yatoun

قريــة غــرزوز تتميــز بالبنــاء الحجــري ،خاص ـ ًة أفرانهــا القدميــة وموقــد الغجــر العتيــق.
" • ياتون" العتيق (موقد الغجر العتيق) :من املمكن مشاهدة العديد منه عىل طول الطريق الرئيسية.
دير األربعين شهيد (الدير األرثوذكيس لألربعني شهيد) 1600 :م .يف جواره مكاناً مالمئاً للتن ّزہ.
 كنيسة س ّيدة الن ّياح (روم أرثوذكس) 1500 :م .ش ّيدت فوق بقايا معبد قديم.
 السيدة فينيز عازار)09/790 779( :
• مخبز القرية العتيق (نصباً تذكاريّاً خاصاً ال ميكن فتح أبوابه للعا ّمة من ال ّناس)
" سناك ميرنا" (مناقيش – سندويشات) أشغال يدويّة ،مربّيات ومخلّالت "كبيس"
السيدة مرينا سعاده ()03/374 866
 مقر جماعة التطويبات الكاثوليكية ،كنيسة مريم ملكة السالم .حجرات منامة ()09/790 820 - 1
www.bealiban.com



الس ّيدة لودي ضوميط أشغال يدويّة (كروشّ يه) ،مع ّجنات ()03/524 479

Maad معاد
JBAIL

جبيل

Maad’s name derives from the Phoenician words,
“the meeting place or appointment” where
thousands of warriors met to divide the spoils of war.
St. Rafqa lived in Maad for 7 years.
Charbel Church (St.Charbeel): 12 century; Byzantine style
  Mar
with medieval frescos.  Mrs. Ghalyeh Issa (09/750 139)
th

52-57 km

400-550 m

Jbail -El Monsef
-Gharzouz -Bakhaaz
-Chikhane -Maad

-غرزوز- املنصف- جبيل
معاد- شيخان- بخعاز

• Mar Abda Monastery (St.Abdon): 1787 A.D (09/750 132)
• El Qeddiseh Rafqa Church: 6th century. It was named
St.Georges Church. Since St. Rafqa used to pray there, it was
converted to St. Rafqa Church.
• Old Village School (Mar Antonios - St.Anthony School):
Where St. Rafqa used to teach. Replaced nowadays by a small
museum. Mrs.Olga Doumit (03/102 456) - Mrs. Micheline Srour
(09/750 620)
• Mar Geryes Church (St.Georges): 1961 A.D.
• Mar Abda El Horsh Church (St.Abdon of El Horsh): in ruins.
• El Qeddiseh Elizabeth Church (St.Elizabeth): Byzantine; in ruins.
• Mar Youssef Monastery (St. Joseph): 1986 A.D.
• Saleh Doumit El Khoury House: Old Lebanese house with
frescos. Mrs. Naouma Hajj (09/750 063)
• Residence of Tony Hanna (Famous Lebanese singer): snail
farm and gardens (03/630 150)

Frescos at Mar Charbeel Church
• Walking trails: Ghalboun Hiking Group: Mr. Tony Chahine (71/720 160)
• Mar Charbeel Feast: September 5. (Mass & traditional dinner)
Maad’s club. Mr. Joseph Doumit (03/190 422)
• Eid Al Saydeh (Assumption Feast of Our Lady): August 14. (evening bonfire)
Maad’s park. Mr. Elias Srour (70/332 230)
• El Qeddiseh Rafqa feast: August. (Traditional dinner). Mr. Elias Srour (70/332 230)
• Visit to the flower nursery: Mr. Pierre Elias Nassar (03/469 068)
Horse riding: Horse riding club in Chmout. Mr. George Badran (03/328 480)



Snack Al Dayaa' (Manakish- pizza): Mrs. Renee Habib (09/750 142)



• Beit Al Kahen (Priest House): Rooms. Father Toufic Bou Hadir (09/750 370)
• St. Anthony’s endowment: Mrs. Olga Doumit (03/102 456 - 09/750 620)
Mr. Joseph Doumit (03/795 450)
• Maad Park: Picnic and camping site (Services availability - playground)
Mr. Elias Srour (70/332 230)




• Mrs. Rita Daher (03/929 408)
• Mrs. Renee Habib (09/750 142): Snack and Mini-market “Al Dayaa”
• Mrs. Ghalyeh Issa (09/750 139): Local guide for St. Charbel Church
• Mrs. Naouma Hajj (09/750 063): Speaks Spanish

• Gas Station (09/750 148)
• Social Affairs dispensary: Mrs. Olga Doumit (03/102 456 - 09/750 620)

"مع ــاد" مش ــتقة م ــن كلم ــة فينيقيّ ــة معناه ــا "م ــكان اللّق ــاء" .الحقــاً شــكّلت
نقطـــة تج ّمـــع ألآلف املحاربـــن الّذيـــن كانـــوا يلتقـــون يف املـــكان لتقاســـم
غنائـــم الحـــرب بعـــد انتصاراتهـــم عـــى املامليـــك .عاشـــت القديســـة رفقـــا 7
ســنوات يف معاد.



 كنيسة مار شربل (القديس شربيل) :من القرن الثاني عشر .ذات طابع بيزنطي مع
الجداريّات  .السيدة غالية عيىس (.)09/750 139
• دير مار عبدا (القديس عبدون)1787 :م)09/750 132( .
• كنيسة القديسة رفقا :القرن السادس .وقد ش ّيدت على إسم القديس جرجس .تم
تكريسها على اسم القديسة رفقا التي كانت تصلي كثيرا ً فيها.
• مدرسة مار أنطونيوس :مدرسة القرية حيث علّمت القديسة رفقا .تضم حاليّاً
متحف القديسة رفقا.
 السيدة أولغا ضوميط ( - )03/102 456السيدة ميشلني رسور ()09/750 620
• كنيسة مار جرجس 1961 :م.
• أنقاض كنيسة مار عبدا الحرش (قدّ يس الحرش عبدون).
• كنيسة القديسة اليزابيت :أنقاض كنيسة بيزنطية.
• دير القديس يوسف (القديس جوزيف)1986 :م.
• بيت صالح الخوري ضوميط :بيت لبناني عتيق مع جداريات.
 السيدة نعومة حاج ()09/750 063
• منزل طوني حنا (المطرب اللبناني الشهير) :مزرعة حلزونيات وحدائق ()03/630 150

El Qeddiseh Rafqa Church

• دروب إجر .Ghalboun Hiking Group :السيد طوين شاهني ()71/720 160
• عيد مار شربل  5 :أيلول (قداس وعشاء قروي) نادي معاد.
السيد جوزيف ضوميط ()03/190 422
• عيد السيدة 14 :آب (سهرة نار  -منتزه معاد) السيد الياس رسور ()70/332 230
• عيد القديسة رفقا :آب (عشاء قروي في المنتزه) السيد الياس رسور ()70/332 230
• زيارة إلى مشاتل الزهور :السيد بيار الياس نصار ()03/469 068
• ركوب الخيل :نادي ركوب الخيل في شموت .السيد جورج بدران ()03/328 480
 سناك الضيعة :مناقيش  -بيتزا السيدة رينيه حبيب ()09/750 142
• بيت الكاهن :منامة .األب توفيق بو هدير ()09/750 370
 • وقف مار أنطونيوس :السيدة أولغا ضوميط ()03/102 456 - 09/750 620
السيد جوزيف ضوميط ()03/795 450
• منتزه معاد :تخييم و( pique-niqueتجهيزات خدماتية  -ملعب لألطفال)
السيد الياس رسور ()70/332 230
• السـيدة ريتا ضاهر ()03/929 408
• السـ ّيدة رينيـه حبيب ( :)09/750 142سـناك وميني ماركـت الضيعة
• السـ ّيدة غالية عيسـى ( :)09/750 139مرشـدة لكنيسـة مار شربل
• السـ ّيدة نعومة حاج ( :)09/750 063تتقن اإلسـبانية
• محطة وقود ()09/750 148
 • مستوصف الخدمات اإلجتماعية :السيدة أولغا ضوميط ()03/102 456 - 09/750 620



Ghalboun غلبون
In the Aramaic language, “Galbouno” means
“prevail or the strong”; in the Syriac language it
means “The Sword”. The 3rd meaning, from
French language “Gaulebon” a name transformed
with time to Ghalboun.

JBAIL

جبيل

 ••
52-63 km

•
•
•

450-650 m

Jbail- El MonsefGharzouz- MaadGhalboun

- غرزوز- املنصف-جبيل
 غلبون-معاد


•
•
•

Tombs from 1500 BC carved in the rock and made of clay.
Historical grotto: 5000 B.C. Flint stones in the land of Al Watyieh.
“Koursi El Meer’ (the prince chair): A rock where Prince
Youssef Chehab used to rest during his hunting trips.
Saydet Al Hosh Church: 1947 A.D.
 Mrs. Nathalie Bassil Aad (03/532 756)
Mar Phocas Monastery (St.Phocas): Byzantine period. A
church in riuns remains left from the big convent.
Mar Geryes Church (St.Georges): Built on ruins of a Persian
temple and hosts very old and valuable manuscripts.
 Mrs. Nathalie Bassil Aad (03/532 756)
The Village School: 1st school to teach the French language
in Jbail district.
Old ruined medieval houses.
The Mill: On the board of Ghalboun river. Destroyed during
the flood in the 80s.
Al Ain: Water Fountain.

•
• Walking trails: Ghalboun Hiking Group: Mr. Chadi Rizk (71/475 393)
• Visit to poultry farm.
Mr. Sam Chahine (71/356 999) - Mr. Roy Hazzam (03/277 529)
• Visit to the beehives: Mr. Fadi Abi Sleiman (03/737 265) - Mr. Kamil Aad
Les Ruches de St. Gabriel (76/867 768) - Mr. Raymond Rizk (03/766 438)
• Visit to the winery “Domaine St. Gabriel”:Mr. Gebrael Gebrael (03/527 666)
• Discovering cognac production.
Mrs. Mahjat Abi Sleiman (09/771 054- 03/923 573)
• Yawmiyat Ghalboun Festivals: July-August. Festival committee
(09/770 075 - 76/770076)  Yawmiyat Ghalboun - يوميات غلبون
• Saydet Al Hosh Feast: September 8. Traditional dinner in the church
square. St. Georges Parish (76/094 009)
• Visit to the workshop of the sculptor Khairallah.
Mrs. Jamale Khairallah (09/771 117)
For further information:  Ghalboun Village



Ghalboun Saj (upon request): Ms. Rita Aad (79/130 049)



•
•
•
•



Bouyout Ghalboun (B&B): (09/771 999)
Motel Belmont: Mr. Ibrahim Sleiman (09/735 027)
Parish House (Indoor camping): (76/094 009)
Picnic and camping places: in the square of Saydet Al Hosh.
Mrs. Nathalie Bassil Aad (03/532 756)
• Mrs. Nathalie Bassil Aad (03/532 756)
• Ms. Maha Aad (71/498 384)

، أمــا التســمية الثالثــة." أو رسيانيّــة معناهــا "الســيف،"تســمية آراميّــة معناهــا "الغلبــة
. وح ّرفت مع الوقت لتصبح غلبون،Gaulebon مشتقة من اللغة الفرنسية
.الصخر ومصنوعة من الطني
ّ  منحوتة يف.م.ق1500  تعود اىل:• مقابر
. والحربة واإلسفني، السكاكني، حجار صوان ّية مثل القدوم.م. ق5000 :• مغاور وآثار متعدّ دة
. انها الصخرة التي كانت محطّة إسرتاحة لألمري يوسف شهاب أثناء رحالت الصيد:• كرسي المير
)03/532 756(  السيدة ناتايل باسيل عاد .م1947 :• كنيسة سيدة الحوش
. من بقايا دير أثري بيزنطي:• كنيسة مار فوقا األثرية
 تحوي مجموعة من املخطوطات القدمية. قامئة عىل أنقاض معبد وثني: كنيسة مار جرجس
)03/532 756(  السيدة ناتايل باسيل عاد .والنادرة
. أول مدرسة علّمت االلّغة الفرنسية يف بالد جبيل:• مدرسة الضيعة
.• البيوت القروسط ّية القديمة المهدّ مة والمتر ّاصة
. وقد بقي منها جزء بعد فيضان النهر يف الثامنينات. عىل ضفة نهر غلبون:• الطاحونة
.• العين



•
•
•
•
•
•
•
•

دروب إجر .Ghalboun Hiking Group :السيد شادي رزق ()71/475 393
زيارة إلى مزرعة الدواجن.
السيد سام شاهني ( - )71/356 999السيد روي حزام ()03/277 529
زيارة إلى قفران النحل Les Ruches de St. Gabriel :السيد كميل عاد ()76/867 768
السيد فادي أيب سليامن ( - )03/737 265السيد رميون رزق ()03/766 438
زيارة إلى مخمرة النبيذ Domaine St.Gabriel :السيد جربائيل جربايل ()03/527 666
زيارة إستكشاف إستخراج الكونياك.
السيدة مهجت أيب سليامن ()03/923 573 - 09/771 054
مهرجان يوميات غلبون :متوز-آب .لجنة املهرجانات ()76/770 076 - 09/770 075
 Yawmiyat Ghalboun
عيد سيدة الحوش 8 :أيلول  -عشاء قروي يف ساحة الكنيسة.
رعية مار جرجس ()76/094 009
زيارة محترف النحات خيرالله :السيدة جامل خريالله ()09/771 117
ملتابعـــة كافـــة النشـــاطات Ghalboun Village :

 صاج غلبون :األنسة ريتا عاد (( )79/130 049حسب الطلب)
 • بيوت غلبون (بيت ضيافة))09/771 999( :
• موتيل بلمونت :ابراهيم سليمان ()09/735 027
• بيت الرعية (للتخييم))76/094 009( :
• مساحات  pique-niqueبجوار سيدة الحوش .السيدة ناتايل باسيل ()03/532 756



•
•

السيدة ناتالي باسيل عاد ()03/532 756
اآلنسة مهى عاد)71/498 384( :

Ain Kfaa عين كفاع
The name of this village means the “water fountain of
the vault”. Ain Kfaa is so named because it has a
hidden fountain in the field (al sahl), "Al Wata fountain".

JBAIL

جبيل

52 km

375 m

Jbail - Amchit
El Monsef Gharzouz - Bakhaaz
- Maad - Ain Kfaa

•

Maroun Abboud Museum (Famous Lebanese writer: 18861962): Maroun Abboud was born in Ain Kfaa. He designed
and built his own house according to the Lebanese
architecture. This house-museum is composed of his
library and many halls.  Mr. Ziad Abboud (03/776 778)
- Mayor Nadim Abboud (03/770 334)
 Mar Rouhana Church: 400 years old; Built on the remains
of an old pagan temple.  Neighbors next door
• Saydet Al Najat Church (Our Lady of Survival): Built on
the site of an old temple.
• Mar Semaan and Mar Abda Church (St. Simon and
St.Abdon double Church): built with “dabachi” stone, can’t
be reached by car.

املنصف- عمشيت- جبيل
معاد- بخعاز- غرزوزعني كفاع-



• Walking trails
• Mar Rouhana Feast: September 29 (Mass - Traditional dinner)
For further info: Mayor Nadim Abboud (03/770 334)

Mrs. Ghada Abboud (70/770 334)

Maroun Abboud Museum

 ويقــال أن عــن كفــاع دعيــت بهــذا. ويعنــي عــن القبــو،إســم مركــب مــن جزئــن
. وإســمها عني الوطا، يف محلّة الوطا،اإلســم لوجــود عــن مخفيّة يف الســهل
) الكاتب مارون عبّود من مواليد عني1962 -1886( :• متحف األديب الكبير مارون ع ّبود
 والبيت قد اصبح فيام بعد. إهتم ببناء بيت ص ّممه بنفسه وفق هندسة لبنانية.كفاع
.متحف يتألف من مكتبته وقاعات عديدة
)03/776 778(  السيّد زياد عبّود- )03/770 334(  املختار نديم عبّود
. سنة عىل أتقاض معبد وثني400  بنيت منذ: كنيسة مار روحانا
. يف املنزل املالصق للكنيسة
. ش ّيدت مكان معبد قديم:• كنيسة سيدة النجاة
. مبنيّة من الحجر الدبايش. ال تصل إليها السيارة:• كنيسة مار سمعان ومار عبدا المزدوجة
 صغار ومعاد- دروب إجر بين عين كفاع
. أيلول (قداس وعشاء قروي) يف ساحة الكنيسة29 :عيد مار روحانا
)03/770 334(  املختـــار نديـــم عبّـــود:ملزيـــد مـــن املعلومـــات
)70/770 334( الس ّيدة غادة ع ّبود



•
•



Bejjeh جة
ّ ب
The town’s name is derived from the Syriac
language; "Bagge" refers to an area rich in water,
and "Pagge" refers to figs.

JBAIL

جبيل

54-67 km

500-750 m

Jbail- AmchitBejjeh

 ب ّجة-  عمشيت- جبيل

Mar Sarkis wa
Bakhos Church

Saydet El Mazraa’ (Our Lady of the Farm): 1000 A.D.
 Father Pierre El Khoury (78/841 245)
• Saydet El Najat Church (Our Lady of Survival): 1877 A.D.
 Mr. Joseph Emile Saadeh (03/414 456)
• Mar Elias Church (St. Elijah)
• Saydet El Entikal Harsha Church (Our Lady of Assumption Harsha): 1954 A.D.
 Mr. Joseph El Hajj (03/255 616)
• Mar Abda Church (St.Abdon): 1771 A.D. in ruins.
• Mar Saba Church (St.Sabbas): in ruins.
 Mar Sarkis wa Bakhos Church (Sts. Sergius and Bacchus):
1927 A.D. It has an unusual structure because it is not
supported by internal pillars and arches.
 Mrs. Isabelle Hayek (76/439 298- 09/770 256)
• Mar Sarkis wa Bakhos Church (Sts. Sergius and Bacchus):
in “Al Mahmara”. It is older than the parish church.
 Ms. Benoitte Soaiiby (09/770 041 - 03/296 157)
• El Qeddiseh Theresa Church (St.Theresa): 1963 A.D.
Surrounded by spectacular views.
• Mar Youssef Church (St.Joseph): 1858 A.D.
 Father Pierre Khoury: (78/841 245)
• Mar Elishaa’ Church (St.Elisha)
• Chmeis Al Qalaa’ Cave: Local traditions say that a fortress
was built on this site.
• Al Aa’raj Cave: Christians used to hide in that cave during
the persecutions.
• “Oasis des statues”: Studio and house of famous Lebanese
sculptor Halim El Hajj.
 Mrs. Rosa El Hajj (09/770 392)

•

•
•
•
•

Walking trails: Ms. Rita Chahine (71/570 472)
Visit to olive presses: Dr. Elias Hares Al Hayek & Mrs. Colette Al Hayek (03/736 627)
Visit to a winery: Mr. Hani Khalife (70/397 598)
Visit to discover Arak production and tasting (an evening spent beside the
karki): Ms. Fadia Soaiiby (70/393 065) or Mrs. Rola Al Hajj (03/982 275)
• Artistic wood drawing workshop: Ms. Fadia Soaiiby (70/393 065)
• Tour to typical old traditional Lebanese house: Ms. Fadia Soaiiby (70/393 065)
• Exhibition of Our Immaculate Lady of Conception Fraternity: Mar Sarkis wa
Bakhos feast day, October 7 (celebrations for 3 days).
Fraternity Chief: Mrs. Isabelle Hayek (76/439 298)





•
•
•
•

Saj Benoitte (03/296 157 – 09/770 041)
Snack Therese (Dahr Sarya): summer restaurant, daily meals (03/801 787)
Abou Michel Bakery, Snack and Mini-market (09/770 351)
Al Khoury Bakery, Butcher shop & Mini-market (09/770 777)
Picnic & Camping area (next to Saydet el Mazraa Church).
Father Pierre Khoury (78/841 245)



• Ms. Rita Chahine (71/570 472)
• Ms. Fadia Soaiiby (70/393 065) wood drawings workshops, homemade products.
• Mrs. Anissa Khalife (09/770 309)
• Mrs. Mary Abi Akl (09/770 400)
• Mrs. Zahar Soaiiby (09/770 019) wild herbs, internet, mini-market.
• Ms. Benoitte Soaiiby (09/770 041 - 03/296 157): Saj, local products.
• Mrs. Hala Al Hajj (09/770 358 - 03/184 690): Arak production; Olive picking.

of Civil Defense (125) - Mr. Kalim El Hajj (03/982 275)
 •• Center
Gas station: Mr. Jihad Al Hajj (71/770 501)

يعــود اســم القريــة إىل اللغــة الرسيانيّــة ومعنــاه "الحدائــق" أو "ب َّجــه" أو Pagge
أي التّــن .وهــي منطقة غنيّــة باملياه .تشــتهر بالّنواويس واآلبار القدمية.



• سيدة المزرعة 1000 :م  .الخوري بيار الخوري ()78/841 245
• كنيسة س ّيدة ال ّنجاة 1877 :م  .السيد جوزيف إميل سعادة ()03/414 456
• كنيسة مار الياس( :القديس إيليا).
• كنيسة سيدة اإلنتقال حرشا 1954 :م  .السيد جوزيف الحاج ()03/255 616
• كنيسة مار عبدا (القديس عبدون) 1771 :م .مل يبقى منها إالّ األنقاض.
• كنيسة مار سابا (القديس سابا) :مل يبقى منها إالّ األنقاض.
 كنيسة مار سركيس وباخوس (القديسان سرج وباخوس) 1927 :م .تقع يف القرية الرئيسية.
بناؤها غري عادي ألنه كبري وغري مدعوم باألعمدة والقناطر من الداخل.
 السيدة إيزابيل الحايك ()76/439 298 - 09/770 256
• كنيسة مار سركيس وباخوس :تقع يف حي املحمرة .هي أقدم من الكنيسة الرعائية .
اآلنسة بونوات صعيبي ()09/770 041 - 03/296 157
• كنيسة القديسة تيريزا 1963 :م .محاطة مبناظر خالبة.
• كنيسة مار يوسف (القديس جوزيف)  1858م  .الخوري بيار الخوري ()78/841 245
• كنيسة مار أليشع
• كهف شميس القلعة :تروي األساطري املحليّة التقليديّة أن مث ّة قلعة قد بنيت قدمياً يف املوقع.
• كهف األعرج :تدور األساطري والقصص عن مجموعة من املسيحيني وجدوا فيه ملجأ لهم
هرباً من االضطهاد.
• واحة التماثيل :استديو ومنزل ال ّنحات حليم الحج  .السيدة روزا الحج ()09/770 392

Saydet El Mazraa’ Church
•
•
•
•
•
•
•

دروب إجر (منها درب تصل ب ّجة بعني كفاع) :اآلنسة ريتا شاهني ()71/570 472
زيارة إلى معصرة الزيت :الدكتور الياس حارس الحايك  -السيدة كوليت حايك ()03/736 627
سهرة تقليدية حول الكركة:
اآلنسة فاديا صعيبي ( - )70/393 065السيدة روال الحج ()03/982 275
زيارة إلى معمل النبيذ :السيد هاين خليفة ()70/397 598
ورش فنية  :رسم عىل الخشب اآلنسة فاديا صعيبي ()70/393 065
زيارة بيت قديم ذات طابع تراثي (قبو ،برئ ،رجمة )...اآلنسة فاديا صعيبي ()70/393 065
معرض أخوية الحبل بال دنس:عيد مار رسكيس وباخوس 7 .ترشين األول (احتفاالت لفرتة
 3أيام) .السيدة إيزابيل حايك ()76/439 298

 • سناك تيريز  -ضهر سريا :مطعم صيفي  -طبق يومي (حسب الطلب))03/801 787( .
• فرن ،سناك وميني ماركت أبو ميشال)09/770 351( .
• فرن ،ملحمة وميني ماركت الخوري)09/770 777( .
 منطقة للتخييم (قرب سيدة املزرعة ،أعىل التل) .الخوري بيار الخوري ()78/841 245



•
•
•
•
•
•
•



•
•

اآلنسة ريتا شاهين ()71/570 472
اآلنسة فاديا صعيبي ( :)70/393 065ورش فنية (رسم عىل الخشب) منتجات مونة
(بو صفري)...
السيدة أنيسة خليفة ()09/770 309
السيدة ماري أبي عقل ()09/770 400
السيدة زهر صعيبي ( :)09/770 019أعشاب بريّة ،ميني ماركت ،انرتنت.
السيدة بنوات صعيبي ( :)09/770 041 - 03/296 157صاج ،مونة.
السيدة هال الحج ( :)09/770 358 - 03/184 690صنع العرق ،قطف الزيتون.

مركز الدفاع المدني ( - )125السيد كليم الحج ()03/982 275
محطة وقود :السيد جهاد الحج ()71/770 501

El Kherbe-Haqel حاقل-الخاربة
JBAIL

جبيل

Haqel is a small authentic village known for its
limestone formation containing fossilized fish dated
to 100 million years, crustaceans, flora and fauna
specimens.

54-70 km

670-900 m

Jbail- AmchitHbaline- AbaydatHaqel

-  عمشيت- جبيل
 عبيدات- حبالني
 حاقل-



Saydet El Lawze Church

 Mar Sassine Church (St.Sisinius): One of the eldest oak trees lies in the church
square.  Mrs. Linda Nohra (03/604 969)
• Saydet El Lawze Church (Our Lady of Haqel/ of the almond): In the upper part
of the village.  Mrs. Linda Nohra (03/604 969).
• The Church & Monastery of Mar Saba (St.Sabbas) Overlooks the neighboring towns.
• Mar Geryes Church (St.Georges).  Mrs. Jeanette Habib (09/770 008)
• Mar Youhanna Church (St.John): in Kherbe, with an old metal bar used as a
bell for the church.
• The Public School of Haqel: On the way down to Mar Sassine Church, abandoned.
• Haqel Museum: First natural history museum and purchase of marine fossils;
Mr. Roy Nohra (03/708 287), Mrs. Bernadette Nohra (79/154 725)
www.expohakel.com - expohakel@hotmail.com
• Haklany fish fossils Museum (Linda & Charbel Haklani collection):
Fish fossils and books for sale (09/770 428 - 03/604 969)
• Visit to the Fish fossils museums
• Visit to the natural site and fossils extract in the quarry, tools for rent.
Mrs. Bernadette Nohra (79/154 725) - Mrs. Linda Nohra Haklani (03/604 969)



• Snack Rouhana: Saj-manakish. (09/770 559)
• Nohra restaurant: Open air restaurant by the fish fossils quarry, Lebanese menu,
barbecue. Mr. Roy Nohra (03/708 287)
• Paul Tarabay Restaurant: Lebanese menu (03/413 327)



• Mrs. Linda Nohra Haklani (03/604 969).
Local books on fossils, visits to natural sites and fossils extraction; tools for rent.
• Mrs. Bernadette Nohra (79/154 725).
Visits to natural sites and fossils extraction, tools for rent.

Fish fossils

حاقـل قريـة صغيرة تشـتهر مبتحجراتهـا (أحافير) التـي تعـود إىل  100مليـون سـنة
مـن أسماك متح ّجرة ،قرشيـات ،وع ّينات من الحيـاة النباتيـة والحيوانية.
  كنيسة مار ساسين :أمامها سنديانة تعرف أنها إحدى أكرب وأقدم األشجار يف املنطقة.
 السيّدة ليندا نهرا ()03/604 969
• كنيسة سيدة اللّوزة (كنيسة سيدة حاقل) :أكرب كنيسة شيّدت عىل إسم السيدة العذراء يف
النصف الثاين من األلفية األوىل للمسيح ّية  .الس ّيدة ليندا نهرا ()03/604 969
• كنيسة ودير مار سابا :تقع عىل إحدى التالل املرشفة عىل املناطق املجاورة.
• كنيسة مار جرجس :تقع هذه الكنيسة يف الخاربة  .السيدة جانيت حبيب ()09/770 008
• كنيسة مار يوحنا (القديس حنا) :يف الخاربة؛ يلفت نظر الزائر وجود قضيب معدين قديم
كان يستخدم كجرس للكنيسة.
• مدرسة حاقل الرسم ّية :تقع عىل طريق كنيسة مار ساسني .املبنى مهجور.
• مجموعة محاجر رزق لله نهرا :أول متحف تاريخي طبيعي مخصص لألحافري البحريّة يف لبنان.
رشاء أحافري األسامك  .السيدة برناديت نهرا ( - )79/154 725السيد روي نهرا ()03/708 287
www.expohakel.com - expohakel@hotmail.com
• مجموعة شربل وليندا نهرا (حقالني فيش فوسيلز) :رشاء أحافري األسامك والكتب.
()09/770 428 - 03/604 969
زيارة إلى الموقع الطبيعي واستخالص األحافير ،أدوات لإليجار.
السيدة ليندا نهرا حقالين ( - )03/604 969السيدة برناديت نهرا ()79/154 725
 • سناك روحانا :صاج  -مناقيش ()09/770 559
• مطعم نهرا :يف الهواء الطلق  -تابع ملتحف مجموعة رزقالله نهرا  -مأكوالت لبنانية.
السيد روي نهرا ()03/708 287
• مطعم بول طربيه :مأكوالت لبنانيّة ()03/413 327
• السيدة برناديت نهرا :زيارة الموقع الطبيعي واستخالص أحافير ،أدوات لإليجار.
()79/154 725
• السيدة ليندا نهرا حقالني :كتب محل ّية حول األحافير  -زيارة الموقع الطبيعي
واستخالص أحافير ،أدوات لإليجار)03/604 969( .



لحفد Lefhed
The first meaning is based on its location in the
mountain quilts, and the second one means “fear
of God”. Lehfed was occupied from the
prehistorical periods and all through the antiquity.

JBAIL

جبيل

56 km

950-1150 m

Jbail- AmchitAbaydet- Lehfed

House & Museum of Blessed Brother Estephan Nehmeh

جبيل–عمشيت-
عبيدات -لحفد

Saydet Al Marj Church (Our Lady of the Prairie) (Deir Al kollaya): Accommodated
 • by
one of the 4 bishops, appointed by the Maronite Patriarch Youhanna Al
Lehfedi, in the middle of the 12 th century. In this church, Brother Estephan
Nehmeh Al Lehfedi, was baptized.  Mr. Charbel Nehmeh (09/725 305).
• Mar Saba Monastery (St. Sabbas): 12 th century. Can be reached through
pedestrian routes.
• Mar Hawchib Church: It was a cave in the valley. It can be accessed through a
pedestrian trail.
 Mar Estephan Church (St.Stephan): It was built on the remains of a Phoenician
temple, converted to a church during the High Middle Ages.
 Mr. Charbel Nehmeh (09/725 305).
• Mar Elias Church (St. Elijah): It was a Patriarchal Chair where Patriarch
Youhanna Al Lehfedi lived in the mid-twelfth century.
• The House & Museum of the Blessed Brother Estephan Nehmeh: Brother



Estephan was born in Lehfed, in 1887, and is now buried in Sts. Cyprian and
Justine monastery in Kfifane. Brother Estephan discovered the “Ghrayr” spring
next to his house, known for its miraculous water, plenty of graces and blessings.
• Mar Semaan Church (St. Simon): Built in natural carved rock, almost destroyed
• Mar Challita Shrine (St. Arthemus)
• Mar Semaan Shrine (St.Simon): Locally called Qamou’ Mar Semaan. This is a
metaphor for a stone pillar installed in place of an old church.
• Modern Churches: Sts. Peter and Paul’s Church, St. Joseph Church, Church of
Our Lady of the River, St. Rafqa Church.

Mar Saba Monastery
• Wild places for picnics
• Local Food Processing “Mouneh” workshops - Fruits and vegetables picking
- Annual summer exhibitions.
Mrs. Antoinette Nehmeh (09/725 148 - 71/771 567)



• Lehfed Country Club (Lebanese restaurant, with space for camping)
Mr. Tony Saade (03/324 202);  Lehfed Country Club
• Al Saadeh park (pastries, grilled chicken): Mrs. Noelle Daou (70/501 156)
• Bakery Abi Khalil (pastry and grocery store): Mrs. Souad Abi Khalil (03/118 200)
• Farhat restaurant (Lebanese mezze and barbecue): Mrs. Raymonda Farhat (03/271 438)
• Elio park and restaurant (71/719 731- 03/398 644)
• Al Aaiilat restaurant (a family restaurant): Mr. Salim Ziade (03/596 327)



• The center of Pope Paul VI. Mr. Roni Sfeir (09/725 070)
• Lehfed Country Club: (camping space- restaurant). Mr. Tony Saadeh (03/324 202)
 Lehfed Country Club
• Mar Challita Park: camping, picnics, playground, Services availability.
Mrs. Antoinette Nehmeh (09/725 148 - 71/771 567)



• Mrs. Antoinette Nehmeh: President of Lehfed Agricultural Cooperative
(09/725 148 - 71/771 567)
• Ms. Mira Khaled (71/797 621)

charitable dispensary (09/725 127)
 •• Lehfed
Gas station: Mr. Raymond Abi Khalil (03/307 085)

 االول هــو نســبة ملوقعهــا يف لحــف الجبــال والثــاين دينــي:كلمــة لحفــد لهــا معنيــان
. تتميز لحفد بقدم الوجود اإلنساين فيها منذ العرص الحجري.ويعني خوف الله
 سكن فيه قدمياً أحد األساقفة األربعة الذين أقامهم:)• كنيسة دير سيدة المرج (دير القالية
 يف هذه الكنيسة تعمد األخ.البطريرك املاروين يوحنا اللحفدي يف أوساط القرن الثاين عرش
)09/725 305(  السيد رشبل نعمة .اسطفان اللحفدي
. يتم الوصول إليها بطريق للمشاة. القرن الثاين عرش:• دير مار سابا
. عبارة عن كهف ويتم الوصول إليه عرب طريق ترابية:• كنيسة دير مار حوشب
 أساساتها قامت عىل أنقاض معبد فينيقي شيدت مكانه قلعة صليبية: كنيسة مار اسطفان
)09/725 305(  السيد رشبل نعمة .يف القرون الوسطى
 كان كرس ّياً بطريرك ّياً سكنه البطريرك يوحنا:)• كنيسة مار الياس لحفد (دير مار الياس
. يف أوساط القرن الثاين عرش،اللحفدي
 وهو1887  ولد األخ اسطفان نعمه يف لحفد عام:• بيت ومتحف الطوباوي األخ اسطفان
 وقد اكتشف األخ إسطفان نبع.يرقد اآلن يف دير مار قربياتوس ويوستينا يف كفيفان
. بجانب منزله وهو النبع الذي عرفت مياهه بقدرتها العجائبية،الغرير
. بنيت عىل صخر طبيعي محفور:)• كنيسة مار سمعان (شبه متهدمة
.• مزار مار شليطا
. كناية عن عامود حجري منصوب يف مكان كنيسة قدمية:)• مزار مار سمعان (قاموع مار سمعان
، كنيسة سيدة النهر، كنيسة مار يوسف، كنيسة مار بطرس وبولس:• كنائس حديثة
.كنيسة القديسة رفقا



•
•

أماكن للنزهات البريّة.
ورش عمل حول كيفية تحضير المونة اللبنانية ،معرض المونة السنوي :خالل فصل
الصيف يف مركز تعاونية لحفد الزراعية.
الســـيّدة أنطوانيـــت نعمـــة ()71/771 567 - 09/725 148

 • لحفد كونتري كلوب :مأكوالت لبنانية ومساحة للتخييم.
السيد طوين سعادة (Lehfed Country Club )03/324 202
• استراحة السعادة :معجنات -دجاج مشوي .السيدة نوال ضو ()70/501 156
• فرن مناقيش أبي خليل :معجنات -محل سامنة .السيدة سعاد أيب خليل ()03/118 200
• مطعم فرحات :مازة لبنانية -مشاوي .السيدة رميوندا فرحات ( )03/271 438
• منتزه ومطعم إيليو ()71/719 731 - 03/398 644
• مطعم العائالت .السيد سليم زيادة ()03/596 327
 • منتزه مار شليطا :مساحة للتخييم ،pique nique ،ألعاب لألطفال ،تجهيزات خدماتية.
السيّدة أنطوانيت نعمة ()71 /771 567 - 09/725 148
• مركز البابا بولس السادس .السيد روين صفري ()09/725 070
• لحفد كونتري كلوب :مساحة للتخييم  -مطعم .السيد طوين سعادة ()03/324 202
 Lehfed Country Club
• الس ّيدة أنطوانيت نعمة  -رئيسة تعاونية لحفد الزراعية ()71/771 567 - 09/725 148
• اآلنسة ميرا خالد ()71/797 621
• مستوصف لحفد الخيري ()09/725 127
 • محطة بنزين :السيد رميون أيب خليل ()03/307 085




مشمش Mechmech
It is the neighbor of the sun and the land of deacons.
Mechmech is considered the only link between the
south and north of the judiciary, or the so-called
“Path of the Saints” connecting Annaya to Lehfed
and Mayfouk, until Kfifane and Jrabta.

JBAIL

جبيل

) Old & new Churches of Mar Doumit (St. Doumit
) Father Toni Herdan (03/761 086
) Mar Youssef Church (St.Joseph
) Mrs. Evelyne Noun (71/570 615
• Mar Tadross Church (St.Theodoros): It was an old
patriarchal summer residence.
) Mr. Joseph Lyan (70/399 187
’• El Qeddiseh Takla Church (St. Takla): (one of Farchaa
)churches):  Mr. Miled Sawma (71/571 001
• Saydet El Entikal Church (Our Lady of the Assumption):
)in Armich. Mr. Tony Harb (03/193 840



55 km

1250 m

 Jbail- AnnayaMechmech

جبيل -عنايا -مشمش

Qeddiseh Takla Church



• Saydet Harchinia Church (Our Lady).  Mr. Wissam Sawma (03/398 697)
• El Qeddiseh Barbara Church (St.Barbara): 1991 A.D.
 Mr. Tony Harb (03/193 840)
• El Qeddiseh Sophia Church (St. Sophia).
• Saydet Mechmech Church (Our Lady): in Cheer Al Saydeh.
• The Churches of St. John Paul II and Padre Pio, in Kfarsama Project (03/330 602)
• Convent and Churches of “Farchaa region”: includes five churches: the
church of Mar Takla (the only church still existing) - Mar Youhanna - Mar
Geryes - Al Saydeh (Virgin Mary) - Mar Semaan.
• El Qeddiseh Takla Cave: Natural cave transformed into a shrine to Mar Takla.
• Dabshit Al Nawawiss (region of the sarcophagus): contains 40 sarcophagus
& hiking trails.

Dabshit Al Nawawiss - region of the 40 sarcophagus
• Hiking trails: Mr. Miled Sawma (71/571 001)
• Visit to the winery: wine & arak production. Mr. Henry Sawma (03/437 757)
• Annual exhibition for the Charity Family Association: August & September
(76/121 908)
• Discovering honey production: Beekeepers Cooperative.
Mr. Semaan Al Khoury (03/407 046)





• Saj and Manakish: Adele & Dalal Abi Frem (71/398 308)
• Patisserie Viva: Ms. Florance Sawma (70/123 635)
• Kbouch Al Toot restaurant: Mr. William Noun (76/514 358)
• Saj and Talbita market: Mr. Bassam Sawma (03/874 511)
• Snack Abi Frem: Ms. Hala Abi Frem (09/760 702)
• Camping area near St. Barbara Church: Mr. Tannous Harb (70/099 388)
• Kfarsama Village: Father Mansour Labaki (03/330 602)




Ms. Diala Ghanem (70/121 125)

• Mechmech dispensary (09/760 930)
• Gas station: Mr. Toni Abi Hanna (03/254 826)
• Gas station: Mr. Kanaan Abboud (03/553 777)

، تعترب همزة الوصل الوحيدة بني جنوب القضاء وشماله.هي جارة الشـمس وأرض الشاممسـة
. ميفوق وصـوالً إىل كفيفـان وجربتا، لحفـد،أو مـا يسـمى بطريـق القديسين الذي يربـط عنايا

  كنيستي مار ضومط الحديثة والقديمة  :األب طوين حردان ()03/761 086
 كنيسة مار يوسف  :السيدة إيفلني نون ()71/570 615
• كنيسة مار تادروس :يقال أنه كان املركز البطريريك الصيفي  .السيد جوزيف ليان ()70/399 187
• كنيسة القديسة تقال :إحدى كنائس فرشع  .السيد ميالد صوما ()71/571 001
• كنيسة سيدة اإلنتقال في آرميش  :السيد طوين حرب ()03/193 840
• كنيسة سيدة حرشينيا  :السيد وسام صوما ()03/398 697
• كنيسة القديسة بربارة :البناء الجديد يعود إىل سنة  :1991السيد طوين حرب ()03/193 840
• كنيسة القديسة صوفيا
• كنيسة سيدة مشمش يف شري السيدة.
• كنيسة مار يوحنا بولس الثاني وكنيسة القديس بادري بيو :يف قرية كفرسام ()03/330 602
• دير وكنائس فرشع :تضم  5كنائس :كنيسة القديسة تقال (الكنيسة الوحيدة القامئة) ،كنيسة
مار يوحنا ،كنيسة مار جرجس ،كنيسة السيدة ،كنيسة مار سمعان.
• مغارة القديسة تقال :عبارة عن مغارة طبيعية تحولت إىل مزار القديسة تقال.
• منطقة دبشة النواويس :تحتوي عىل  40ناووس .تتض ّمن دروب للسري عىل األقدام.
• دروب إجر :السيد ميالد صوما ()71/571 001
• زيارة مصنع النبيذ والعرق .السيد هرني صوما ()03/437 757
• معرض سنوي لجمعية أسرة المح ّبة :آب -أيلول)76/121 908( .
• زيارة موجهة إلى قفران النحل :تعاونية النحل .السيد سمعان الخوري ()03/407 046
 • صاج ومناقيش :آدال ودالل أيب فرام ()71/398 308
• باتيسري  :VIVAاآلنسة فلورانس صوما ( )70/123 635
• مطعم كبوش التوت :السيد ويليام نون ()76/514 358
• صاج وتلبيتا ماركت :السيد بسام صوما ()03/874 511
• سناك أبي فرام  :اآلنسة حال أيب فرام ( )09/760 702


•
•




ساحة كنيسة القديسة بربارة :السيد طنوس حرب ()70/099 388
قرية كفرسما :مرشوع لألب منصور لبيك ()03/330 602
اآلنسة دياال غانم ()70/121 125

• مستوصف مشمش ()09/760 930
• محطة وقود :السيد طوين أيب حنا ()03/254 826
• محطة وقود :السيد كنعان ع ّبود( )03/553 777

جاج Jaj

”“Jaj” means in the Aramaic language, “the summit
or “the head”. The mountains of Jaj are renowned for
a natural reserve of Cedars.
 Mar Abda Church (St. Abdon): Built on the ruins of a pagan
temple. A half statue for the Patriarch Youhanna Al Jaji Al
Kabir stands in the square of the church near a huge oak tree.
) Mr. Assaad Francis (76/304 898
• Al Tajalli Church (Transfiguration of the Lord): 19 th century.
Located in the middle of Jaj Natural Cedars Reserve. Can only
be reached by foot.
• Mar Yaacoub Church (St. Jacob the Dismembered): 1850
A.D It was an ancient fortress from the time of the Crusaders.
) Mr. Assaad Francis (76/304 898
• Saydet Al Najat old Church (Our Lady of Survival): Built
during the second half of the 19th century.
• Saydet Al Najat new Church (Our Lady of Survival): Built
)next to the old church.  Mr. Philip Al Samarani (03/761 524
• Mar Doumit Church (St.Doumit): 12th century.
• Cedars Reserve of Jaj: It contains 172 cedar trees, some
aged back to thousands of years, & others not less than
500 years. The highest point is around 1998m. 2500 cedar
trees were planted with funds from the Monarchy of Monaco
in 2002. The church of the Lord was renovated and walking
trails were developped in the forest.
• Our Lady Park beside Mar Abda Church

JBAIL



جبيل

60 km

1200-2000 m

 JbailAmchit- GherfineAabaydet- MakraLehfed -Jaj

جبيل -عمشيت -غرفني-
عبيدات -مكرا-
لحفد -جاج

;• Mar Abda festivals: August 31, 4-5 days in the church square
)Father Ayman (03/893 983
)• Hiking Trails: Jaj Municipaliy (09/725 600
• Al Tajalli Celebrations: August 6, Jaj Cedars Reserve.
)Father Ayman (03/893 983
)• Cedars’ Festivals: August. Jaj Municipality (09/725 600
)• Educational events in the educational center: Ms. Nathalie Abboud (76/193 036
)• Workshop of the artist Botros Farhat (03/254 283
• Visit to a traditional old house with old furniture: Mr. Raymond Youhanna
)(70/166 299
)• Sama Jaj restaurant: Mr. Michel Azar (70/540 223
)• Al Arz snack: Mr. Michel Abboud (70/125 966
)• Jardin des Roches restaurant: (03/340 658
)• Picnic & Camping areas in Mar Abda square. Jaj municipality (09/725 600
)• Ms. Daad Samarani (76/560 205
)• Ms. Larine Akl (71/526 117



•
•
•
•
•
•

•





)• Dispensary of the Ministry of Social Affairs (09/725 577
)• Gas station (09/725 567







اســـم "جـــاج" آرامـــي يعنـــي القمـــة .تشـــتهر جبالهـــا مبحميّـــة األرز الطبيعيـــة.
كنيسة مار عبدا :بنيت عىل أنقاض معبد معامله ما زالت موجودة اىل تاريخ اليوم .بجوارها
شجرة سنديان ضخمة و متثال نصفي للبطريرك يوحنا الجاجي الكبري.
 السيد أسعد فرنسيس ()76/304 898
كنيسة تجلّي الرب( :القرن التاسع عرش) يف محميّة أرز جاج .ميكن الوصول إليها مشياً.
كنيسة مار يعقوب المقطع1850:م .قلعة صليب ّية قدمية ،مهدّمة.
 السيد أسعد فرنسيس ()76/304 898
كنيسة سيدة النجاة القديمة :النصف الثاين من القرن التاسع عرش.
كنيسة سيدة النجاة الجديدة :بنيت إىل جانب الكنيسة القدمية.
 السيد فيليب السمراين ()03/761 524
كنيسة مار ضوميط :من القرن الثاين عرش.
محم ّية أرز جاج :تضم املحمية  172أرزة ،منها يتعدى عمرها آالف السنني والباقي ال
ينقص عن  500سنة .ويبلغ إرتفاع أعىل نقطة فيها حوايل  1998مرت .تم غرز  2500غرزة
أرز بتمويل من إمارة موناكو سنة  2002وترميم كنيسة الرب وإستحداث طرقات إجر
ضمن الغابة.
حديقة السيدة بجوار دير مار عبدا.
• دروب إجر :بلدية جاج ()09/725 600
• مهرجان مار عبدا 31 :آب  -ملدة  5-4أيام ،ساحة الكنيسة :األب أمين ()03/893 983
• إحتفال عيد الرب 6 :آب  -أرز جاج :األب أمين ()03/893 983
• مهرجانات األرز :آب .بلديّة جاج ()09/725 600
• نشاطات ثقافية في دار الثقافة منتدى ثقافي :اآلنسة ناتايل عبود ()76/193 036
• متحف النحات بطرس فرحات ()03/254 283
• زيارة بيت تراثي قديم يحوي على أثاث قديمة :السيد رميون يوحنا ()70/166 299

Cedars Reserve of Jaj

)70/125 966(  السيد ميشال عبود:سناك األرز
)70/540 223(  السيد ميشال عازار:مطعم سما جاج
)03/340 658( :Jardin des Roches مطعم

•
•
•



)09/725 600(  بلديّة جاج. وتخييم في ساحة كنيسة مار عبداpique nique  مساحات
)76/560 205( • اآلنسة دعد سمراني
)71/526 117( • اآلنسة الرين عقل
)09/725 577( مستوصف وزارة الشؤون اإلجتماعية
)09/725 567( محطة جاج للمحروقات


•
•



Tartij ترتج
Tartij in Syriac means “the mountain of the
crown” or “the wavy mountain”. It is characterized
by limestone rocks, full of pits, holding snow
throughout the year (used in the old days as ice
for cold drinks & ice cream).

JBAIL

جبيل


67 km

1120 m

Jbail- AmchitGherfine- AbaydatMakra- Lehfed- Jaj- Tartij

- غرفني- عمشيت-جبيل
- مكرا-عبيدات
 ترتج- جاج-لحفد

• Phoenician monuments: Tartij old Citadel, Sarcophagus
wagon, and Qalaat Al Hazana (Citadel of the broken heart).
• Roman monuments: such as the fountains carved into the
rock and there are more than 20 roman epigraphs on the rock.
• Caves: Dahr Al Moghr cave that contains remains of
human skeletons, primitive tools, stone benches, fonts,
and stalactites.
• Churches and Monasteries:  Mr. Joseph Akl (03/241 130)
- Al Saydeh Church (Our lady): Built on the remains of
an old temple, with stones from Tartij Citadel used in its
construction.
 Mar Geryes Church (St.Georges): Modern church.
- Mar Geryes Monastery: St. Georges is the patron of
the village.
- Mar Sarkis wa Bakhos Church (Sts. Sergius & Bacchus):
It was a monastery for hermits, built on the remains of a
Roman temple.
- Mar Antonios Monastery (St. Anthony of Padua)

• Walking trails: Mr. Toni Makhoul - Mr. Joseph Akl (03/241 130)
• Mar Geryes Feast: April 22 & November 3 (traditional dinner in the
church square). Father Boulos (03/715 132)
• Public park for children.



• Snack Nelly (06/715 053)
• Al Layali Al Aatika restaurant (71/727 202)



Ms. Larine Akl (71/526 117)

)• Tartij Municipality Dispensary (06/715 300
• Gas Station



"ترتــج" هــي تســمية رسيانيــة مركّبــة تعنــي جبــل التــاج أو الجبــل املتــوج.
تتميّــز جبــال ترتــج بالصخــور الكلس ـيّة الكارســتيّة ،وبوجــود الكثــر مــن اله ـ ّوات.
وهــذه اله ـ ّوات تحتفــظ بالثلــوج املرتاكمــة فيهــا ،طيلــة أيــام الســنة ،وقــد كانــت
تســتعمل صفائــح الثلــج للتربيــد.



• اآلثار الفينيق ّية :منها قلعة ترتج القدمية ،عربة النواويس وقلعة الحزاىن.
• اآلثار الرومان ّية :آبار رومانية محفورة يف الصخور وحوايل  20كتابة رومانية محفورة
عىل الصخور.
• مغاور وكهوف :مغارة ضهر املغر ،بقايا عظام برشية متحجرة ،مقاعد حجرية ،جرن
ماء وإستحالبات.
• الكنائس واألديرة  :السيد جوزيف عقل ()03/241 130
 كنيسة مار جرجس :كنيسة حديثة.
• كنيسة السيدة :بنيت عىل أنقاض معبد قديم ،وإستخدمت حجارة قلعة ترتج يف بنائها.
 دير مار جرجس :شفيع الضيعة. دير مار سركيس وباخوس :عبارة عن بناء قديم ،بيزنطي الطراز .كان ديرا ً للنساك. دير مار أنطونيوس البادوي :ال يعود ألكرث من قرنني.•
•
•



•
•

سناك نيللي)06/715 053( :
مطعم الليالي العتيقة)71/727 202( :




•
•

طرقات إجر :السيد طوين مخّول أو السيد جوزيف عقل ()03/241 130
عيد مار جرجس :عشاء قروي يف ساحة الكنيسة  22 -نيسان و 3ترشين الثاين.
الخوري بولس ()03/715 132
حديقة عامة لألطفال.

اآلنسة الرين عقل ()71/526 117

مستوصف بلدية ترتج)06/715 300( :
محطة بنزين

Mayfouk ميفوق
JBAIL

The name comes from the Syriac language,
meaning “water from top” i.e “MAY FAWQA”

جبيل

64-70 km

800-1250 m

Jbail - Amchit - Al
Monsef - Gharzouz
- Ghalboun - Bejje Mayfouk

جبيل – عمشيت
– – املنصف – غرزوز
غلبون –بجه – ميفوق

Saydet Elige Monastery

Elige Monastery (Our Lady of Elige): Patriarchal seat from 1120 to 1440
  Saydet
A.D. One of the most ancient Episcopal seats in Lebanon.
 Father Chadi Bechara (71/000 965) - Mrs. Leila Hachach (09/765 063)
• Saydet Mayfouk Monastery (Our lady of Mayfouk): 1746 A.D. It hosts the
oldest Maronite icon of the Virgin Mary (1100 A.D.)
 Father Michel Lyan (09/765 505 – 03/939 292)
• Mar Sarkis wa Bakhos Hermitage (Sts. Sergius and Bacchus): 1865 A.D
• “El Qattara”, Mar Challita Monastery (St.Artemus): 1851 A.D. It is the second
house dedicated to Mary of Nazareth in the world.  Father Antoine Khalife
(09/765 401/2 - 03/713 712) - Father Simon Abboud (03/757 822)
• Mar Charbel Hermitage - Al Hsar (St.Charbel): It is a fortified cave from the
medieval period.
• Saydet El Wardiyah Church (Our Lady of the Rosary) - Kfarshaly
 Mr. Maurice Elias (03/966 232)
• Mar Saba Church (St.Sabbas):  Monastery of Saydet Mayfouk (09/765 505)
• Mar Geryes Monastery (St.Georges): A place for spiritual retreat.
 Monastery of Saydet Mayfouk (09/765 505)
• Mar Youhanna Church: Abandonned
• Mart Moura Church (St. Maure): 1800 A.D.
• Mar Elias Chapel (St. Elie): A private religious shrine.
• Obeid Cave: This natural cave is located at the end of the village.
• Old Mill
• The Lebanese Traditional House: Mrs. Therese Khalifeh (03/862 119)
• Museum of Traditional Tools: Mrs. Hayat Salameh (09/765 555)
• Saydet Elige Grotto: Contains fresh water.
• “Kibarouna Festivals” Municipality of Mayfouk & Qattara (09/765 500)
• Walking trails: Baldati Association: (Environmental, cultural & rural
activities) (04/922 999 - 03/666 565) www.baldati.com
• Honey Festival: A honey festival was organized in 2005 and locals hope to
launch this event according to fruitful seasons. (03/454 445)
• Spiritual activities. Father Chadi Bchara (71/000 965):
- Eid El Saydeh (The Assumption of Our Lady): August 14. Procession from
the convent of Saydet Mayfouk to the church of Saydet Elige.
- Eid El Salib: September 13 (for the feast of the Holy Cross) & Great Friday
(for the Way of the Cross). A holy walk to the hill of the cross.
- Mar Charbel feast: 3rd Saturday of July. A Holy walk from Saydet Mayfouk
to the cave of Mar Charbel.



• Restaurant Nabeh el Joz: Traditional Lebanese meals, playground.
Mr.Michel Hachach (70/672 335 - 09/765 766)
• Restaurant Qasr el Aasal: Traditional Lebanese meals, playground.
Mr. Charbel Yazbeck (03/626 623 – 09/765 456)
• Al Saada Bakery: Mrs. Rafka Naoum (71/288 145 - 09/765 078)
• Snack & Mini Market Mayfouk: Mr. Eddy Sleiman (09/765 767 - 70/499 644)
• Istirahat Al Mahbasseh: Lebanese meals.
Mr. Pierre Botros Khalifeh (76/508 214 - 09/765 667)

• Al Jabal Bakery: Chawarma- Pastries.
)Mr.Michel Sleiman Hachach (09/765 347 - 71/266 797
• Nabeh Hreich Restaurant: Lebanese meals.
)Mr.Georges Sleiman (71/133 166 - 09/765 055
)• Picnic & Camping areas: Ms. Mireille Hanna (70/847 896
)Guesthouse: Mrs. Layla Al Hachach (09/765 063
• Mrs. Layla Hachach (09/765 063): souvenir shop
)• Ms. Mireille Hanna (70/847 896
)• Ms. Marie-Ange Hanna (76/583 828







)station: Mrs. Najwa Noun (71/404 150
 •• Gas
)Dispensary (09/765 500

)• Mayfouk Governmental Hospital (under construction



اســـم ميفـــوق مشـــتق مـــن اللغـــة الرسيان ّيـــة ومعنـــاه "ميـــاه مـــن فـــوق"
 دير سيدة إيليج ،مقر البطريركيّة من  1120حتّى  1440م .رابع األديار المارونية من حيث
األقدمية وهو من أعرق الكراسي البطريركيّة في لبنان.
األب شادي بشارة ( - )71/000 965الس ّيدة ليىل الحشاش ()09/765 063
• دير سيدة ميفوق1746 :م .تابع للرهبنة المارونية .يحوي على األيقونة التاريخية لمريم
العذراء(1100م) .األب ميشال اليان ()03/939 292 - 09/765 505-6
• محبسة مار سركيس وباخوس (القديسان سرج وباخوس) 1865 :م.
• دير مار شليطا – القطّارة 1851 :م .البيت الثاني المخصص لمريم الناصرة في العالم.
األب سيمون عبود ( - )03/757 822األب أنطوان خليفة ()09/765 401- 2 - 03/713 712
محصن يعود إلى القرون الوسطى.
• مغارة مار شربل -الحصار (القديس شربل) :كهف ّ
• كنيسة سيدة الورديّة( :منطقة كفرشلّي)  .السيد موريس الياس ()03/966 232
• كنيسة مار سابا (القديس روش)  .دير سيدة ميفوق ()09/765 505
• دير مار جرجس :ملجأ للرياضة الروحية  .دير سيدة ميفوق ()09/765 505
• كنيسة مار يوحنا المهجورة
• كنيسة مارت مورا (القديسة مورا) 1800 :م.
• كابيالّ مار الياس :في آخر القرية ضمن ملك خاص.
• طواحين ومعاصر قديمة
• مغارة سيدة إيليج :شبيهة بمغارة جعيتا ,،وهي منبع للمياه العذبة.
• مغارة عبيد :تقع في اخر القرية (مكان السكن القديم).
• البيت اللبناني التراثي .السيدة ترييز خليفة ()03/862 199
• معرض التحف القديمة :السيدة حياة سالمة ()09/765 555

Saydet Mayfouk Monastery
•

•
•
•

مهرجان "كبارنا" ونشاطات بلدية ميفوق والقطارة)09/765 500( :
دروب إجر (جمعية بلدتي) نشاطات بيئية ،ثقافية ،وتنمية ريفية.
)04/922 999 - 03/666 565( www.baldati.com
نظّم مهرجان العسل في آب  2005ويتكرر هذا الحدث حسب إنتاج العسل المحلي
وفي القرى المجاورة .السيد جورج الحج ()03/454 445
إحتفاالت دين ّية :األب شادي بشارة ()71/000 965
مهرجانات مريم العذراء :مسيرة من دير سيّدة ميفوق حتّى دير سيدّة إيليج في 31
أيار وفي  14آب .باالضافة الى مسيرتين إلى تلة الصليب في  13أيلول ليلة عيد إرتفاع
الصليب المقدّس ويوم الجمعة العظيمة أي درب الصليب .ومسيرة من دير س ّيدة
ميفوق حتّى مغارة مار شربل ،في ليلة عيد القديس شربل.

. ملعب لألطفال، مأكوالت لبنان ّية: • مطعم نبع الجوز
)70/672 335 - 09/765 766( السيد ميشال الحشاش
. ملعب لألطفال، مأكوالت لبنانيّة:• مطعم قصر العسل
)09/765 456 - 03/626 623( السيد رشبل يزبك
)76/133 166 - 09/765 055(  السيد جورج أسد حنا سليامن:•• مطعم ومقهى نبع حريش
)71/288 145 - 09/765 078(  السيدة رفقا نعوم:• فرن السعادة
)70/499 664 - 09/765 767(  السيد إيدي سليامن:• سناك وميني ماركت ميفوق
)09/765 667 - 76/508 214(  السيد بيار بطرس خليفة. مأكوالت لبنانيّة:• إستراحة المحبسة
)71/266 797 - 09/765 347(  السيد ميشال سليامن الحشاش:• فرن الجبل
)70/847 896(  اآلنسة مرياي حنا: والتخييمpique nique• مساحات للـ
)09/765 063(  السيّدة ليىل الحشاش: بيت ضيافة
) محل تذكارات09/765 063( • السيدة ليلى الحشّ اش
)70/847 896( • اآلنسة ميراي حنا
)76/582 828( • اآلنسة ماري آنج ح ّنا



)71/404 150(  السيدة نجوى جربايل نون:• محطّة وقود
)09/765 500( :• مستوصف
 قيد البناء:• مستشفى ميفوق الحكومي



Douq ال ّدوق
Derived from the Syriac “dawqa”, Douq means
“the view” due to the beautiful view of the sea from
the village.

BATROUN

البرتون

Mikhael Church (St.Michael): the church holds some
  Mar
important ruins dating back to the first Christian generation.
 Mrs. Katia Touma (06/530 032)
• Saydet Al Sahlat Church (Our Lady): 1913 A.D. The
altarpiece is a painting of the Virgin, copied from the famous
original of Murillo.  Mrs. Katia Touma (06/530 032)

59-70 km

• Visit to the beehives.
Mrs. Caroline Asmar Tanios (06/530 027)
• Eid El Saydeh (The Assumption of Our Lady feast):
August 14. Traditional dinner:
Social Association - Mr. Michel Semaan (03/361 360)
• Mar Mikhael (St Michael feast): September 5.
Traditional dinner:
Social Association: Mr. Michel Semaan (03/361 360)

810-1250 m

El Madfoun -Thoum
-Rachana -Kfifane
-Toula -Douq

 راشانا-  تحوم-املدفون
 الدوق-  توال- كفيفان-





• Saj Toni Tanios (Manakish): (03/506 619)
• Bakery (& pastry): Mrs. Hyam Touma (78/987 261)
• Mini Market (06/530 408)

“Beit El wakf”: Rooms (camping style). Father Elie Saadé (03/867 386)



• Mrs. Caroline Asmar Tanios (06/530 027): Honey production and sales;
Home coffee and honey based homemade dessert.
• Mrs. Katia Touma (06/530 032)

The beehives

اس ــم "دوق" مش ــتق م ــن اللغ ــة الرسيان ّي ــة م ــن كلم ــة "دوق" أي "املنظ ــر" وذل ــك
.بسبب مشهد البحر الرائع الذي تشاهده من القرية
. كنيسة مار ميخائيل تحوي على آثار تعود لألجيال المسيحيّة األولى 
)06/530 032(  السيّدة كاتيا توما
Murillo  نسخة من لوحة، في أعالها صورة للس ّيدة العذراء.م1913 :السهالت
ّ كنيسة سيدة
)06/530 032(  السيّدة كاتيا توما .• الشهيرة
)06/530 027(  السيّدة كارولني أسمر طانيوس:• زيارة إلى قفران النحل
)03/361 360(  املحامي ميشال سمعان-  الرابطة اإلجتامع ّية. عشاء قروي. آب14 :• عيد السيدة
. عشاء قروي. أيلول5 :• عيد مار ميخائيل
)03/361 360(  املحامي ميشال سمعان- الرابطة اإلجتامعيّة
)03/506 619( :) • صاج طوني طانيوس (مناقيش
)78/987 261(  السيدة هيام توما:)• فرن (معجنات
)06/530 408( • ملحمة وميني ماركت
)03/867 386(  األب إييل سعادة. غرف منامة بحقائب النوم: بيت الوقف
)06/530 027( :• الس ّيدة كارولين أسمر طانيوس
. قهوة وحلويات بيتيّة من العسل،إنتاج وبيع العسل
)06/530 032( • السيدة كاتيا توما



Kfifane كفيفان
BATROUN

البرتون

Kfifane is derived from a Syriac word meaning “the
small domed place”, in reference to its old structures,
wells and sarcophagus carved into rocks.

53-58 km

400-650 m

El Madfoun- ThoumRachana- Smar JbailJran- Kfifane

 راشانا-  تحوم- املدفون
-  جران-  سامر جبيلكفيفان



Mar Qobrianos wa Youstina Monastery

• Mar Qobrianos wa Youstina Monastery, sanctuary of St.Hardini & the Beatified
Estephan Nehmeh (Sts. Cyprian & Justine): Established before the 7th Century, it
becomes the patriarchal seat after Yanouh in 1230 A.D. It hosts St. Hardini’s Tomb,
and Beatified Estephan Nehmeh tomb, a Museum, 2 churches and a souvenir shop.
(06/720 304 - 5) www.kfifanmonastery.com
• Saydet Al Ramat Church (Our Lady of the Grapes): Crusader period.
• Saydet El Zourou’/Saydet Al Hosh Church (Our Lady): 1838 A.D. Built on the ruins of
an old Christian temple.  Mar Qobriyanos wa Youstina Monastery (06/720 304-5)
• Mar Abda Church (St.Abdon): 16 th century.  Mr. Tony Sakr (71/205 039)
• Old wells and tombs and pits carved into the rock
 Mar Roukoz Church (St. Rock): 1877 A.D.
• Saydet El Nasr Monastery (Our Lady of Victory): 1837 A.D.
• Kfifane Historical Mosque.
•
•
•
•

Grape harvest, Thyme, Carob picking.
Visit to "Adyar" winery: www.adyar.org.lb;  Adyar
Feast of Brother Estephan Nehmeh: August 30. Activities for 5-8 days.
Feast of St. Hardini: December 14. Celebrations between May 10 & 16.
Father Botros Ziadeh (06/720 304-5); Kfifane monastery

)• Al Khaymi restaurant (03/559 783
)• Mgharat Al Wadi restaurant (03/888 218
)• Al Asrar Restaurant (03/407 341
)• Abou Elie restaurant (03/729 305

)• Al Deir restaurant (06/720 304 - 5
)• Istirahat Kfifane (03/650 454
)• Al Hilim restaurant (06/580 550
)• Al Jisr restaurant (06/720 677 - 70/990 301

)• Al Hilim Hotel (06/580 245 - 06/580 550
• “Maison de prière” (06/720 301): Rooms (camping style), kitchen
)Mrs. Samira Habchi (70/370 663







)Civil defense (125) or (06/720 825



الصغيرة" نظـرا ً
اسـم "كفيفـان" مشـتق مـن اللغـة الرسيان ّيـة ويعنـي "مـكان الق ّبـة ّ
ملبانيهـا القدميـة .فهـي مقـ ّرا ً ملـا تبقّـى مـن مختلـف اآلثـار مبـا يف ذلـك اآلبـار
الصخور.
املتعـ ّد دة والنواويـس املنحوتة يف ّ
 • دير مار قبريانوس ويوستينا (مزار القديس نعمةالله الحرديني والطوباوي األخ إسطفان) ّأسس
السابع .يف عام  1230م .أصبح مق ّرا ً للبطريركيّة بعد يانوح .يض ّم الدير رضيح القديس
قبل القرن ّ
حرديني ،ورضيح الطوباوي إسطفان نعمة ،متحف الكؤوس واملخطوطات واألدوات الزراعية
التي استخدمها األخ إسطفان ومحل التذكارات (www.kfifanmonastery.com )06/720 304-5
• كنيسة س ّيدة الرامات( :سيدة كرمة العنب) تعود اىل عهد الصليبيني.
• سيدة الزروع (سيدة الحوش) :سنة 1838م .بنيت عىل أنقاض معبد مسيحي قديم.
 دير مار قربيانوس ويوستينا ()06/720 304 -5
• كنيسة مار عبدا (القديس عبدون) :من القرن السادس عرش  .السيد طوين صقر ()71/205 039
• آبار قديمة و مقابر قديمة ومناجم محفورة في الصخر.
 كنيسة مار روكز1877 :م.
• دير سيدة ال ّنصر1837 :م.
• الجامع األثري القديم.
• قطاف العنب ،الزعتر والخروب
• زيارة موجهة إلى مخمرة النبيذ "أديار"Adyar www.adyar.org.lb :
• عيد الطوباوي األخ إسطفان 30 :آب ،احتفاالت ملدة  8 -5أيام
• عيد القديس نعمة الله الحرديني 14 :كانون األول .إحتفاالت ما بني  10و 16ايار.
للمعلومــات اإلتصــال بــاالب بطــرس زيــادة ( - )06/720 304-5ديــر مــار قربيانــوس ويوســتينا.
• مطعم الدير)06/720 304 -5( :
• مطعم الخيمة)03/559 783( :
 • استراحة كفيفان)03/650 454( :
• مطعم مغارة الوادي)03/888 218( :
• مطعم الحلم)06/580 550( :
• مطعم األسرار)03/407 341( :
• مطعم الجسر • )06/720 677– 70/990 301( :مطعم أبو إيلي)03/729 305( :


• أوتيل الحلم ()06/580 245 - 06/580 550
 • بيت الصالة :غرف لإليجار ،على طريقة التخييم ،مطبخ متوفر ()06/720 301





السيدة سميرة حبشي ()70/370 663

مركز الدفاع المدني)06/720 825( - )125( :

Jrabta جربتا
BATROUN

البرتون



•

67 km

520 m

El Madfoun - Smar Jbail
Jran - Abdelli - Jrabta

- سامر جبيل-املدفون
 جربتا- عبدليل-جران

•
•
•

Jrabta is derived from a Greek word, meaning “the
cave”, and the Syriac pronunciation grabta means
the village of water.
Mar Youssef Convent (St.Joseph - Sanctuary of St.
Rafqa): 1897 A.D. Maad local community played an
important role in building and developing the convent.
St.Rafqa played an important role helping Sister Takla
Doumit, her student in Maad and the Lebanese Maronite
Order nuns. The Nuns developed a traditional handcrafts
workshop, preparing food provisions and marzipan.
(06/720 402) - www.strafqa.org
Mar Abda Church (St.Abdon): Built by crusaders.
 Mr. Merheb Merheb (76/303 493)
Mar Nohra Church (St.Lucius): Mid 18 th century, in ruins.
Al Saydeh Church (Our Lady): 1910 A.D.
 Mr. Merheb Merheb (76/303 493)
Remains of a Citadel: Wells and ancient sarcophagus.

Mar Youssef Convent
• Feast of Mar Nohra: August 31. Traditional dinner in the church square.
Father Toni Nohra (71/308 331)
• Eid El Saydeh (The Assumption of Our Lady feast): August 14. Traditional
dinner in the church square. Mr. Merheb Merheb (76/303 493)
• Visit to the BIOMASS organic farm: Organic agriculture, educational farm
activities, healthy restaurant, park & playground. Ms. Pamela Daccache
(03/836 552) www.biomasslb.com -  Biomass- Organic Products




• BIOMASS restaurant: Organic Lebanese food (03/836 552)
• Handcraft and homemade food shop in St. Joseph Convent: dairy products,
rose water, marzipan… (06/720 402)
Wadaya Greenland (B&B- camping- chair renting)  Wadaya Greenland
Mr.Antoine Abi Nader (03/212 757)



• Mrs. Jamal Sawma Awad Daher (70/354 592)
• Mrs. Laudy Matta (03/373 646)

 تعن ــيGrabta  أم ــا الج ــذور الرسياني ــة.م ــن اللغ ــة اليوناني ــة وتعن ــي املغ ــارة
.قرية ماء
 كان ألهل معاد دور.م1897 :) • دير مار يوسف للراهبات اللبنانيات (مزار القديسة رفقا
ولعل الدور األهم يعود للقديسة رفقا التي شجعت الراهبات
ّ .أساسي في بنائه وإنطالقته
 تقوم. على االنتقال إليه، تلميذة رفقا في معاد،اللبنانيات وباألخص األخت تقال ضوميط
www.strafqa.org )06/720 402( .الراهبات باألعمال اليدوية وصناعة المونة والمرصبان
)76/303 493(  السيد مرعب مرعب : كنيسة مار عبدا
. آثار كنيسة تعود إلى منتصف القرن الثامن عشر:• مزار كنيسة مار نهرا
)76/303 493(  السيد مرعب مرعب .م1910  سنة:• كنيسة السيدة
.• آثار قلعة وآبار ونواويس

)71/308 331(  األب طوين نهرا. عشاء قروي في ساحة الكنيسة. آب31 :عيد مار نهرا
)76/303 493 (  السيد مرعب مرعب. عشاء قروي في ساحة الكنيسة. آب14 : عيد السيدة
. مطعم-  نشاطات لألطفال:BIOMASS زيارة مزارع عضويّة
)03/836 552( اآلنسة باميال دكّاش
www.biomasslb.com;  Biomass- Organic Products

•
•
•

)03/836 552(  مأكوالت لبنانية عضوية:BIOMASS مطعم
، ماء ورد،محل أشغال يدوية ومونة من دير مار يوسف جربتا (ألبان وأجبان
)06/720 402( )...مرصبان

•
•



 جربتا-  طريق القديسة رفقا- " "ودايا غرينالند
)03/212 757(  السيد أنطوان أيب نادر Wadaya Greenland
)70/354 592( الس ّيدة جمال صوما ع ّواد ضاهر
)03/373 646( :السيدة لودي متى

•
•



Ruins of the old village of Jrabta

Sghar صغار
Sghar comes from the Syriac language meaning
“caves overlooking the sea”. It also means “the
lock”, since Sghar is on the road between Jbail
and Batroun.

BATROUN

البرتون

61 km

400 m

El Monsef - Gharzouz
- Maad - Ain Kfaa Sghar

- معاد- غرزوز-املنصف
 صغار-عني كفاع



• Al Qatteen Convent - Saydet El Bzaz - El Dorr (Our Lady
of the Breast Shrine) (6 th century): It is an impressive
rock cave abandoned monastery, in ruins, built during the
midieval period. Women in need of children and milk still
visit this shrine to make vows and ask for blessings.
Keys for all churches are with Mr. George Antoun (03/650 604)
 El Qeddiseh Sophia Church (St.Sophia): Church dedicated
to St. Sophia and her Martyred Daughters. Crusader era.
• Mar Asya Church: Built on the remains of an old temple in
Wata Sfarta.
• Saydet Shwayt Church (Our Lady): Shwayt is the name of
the place, and indicates a flat or smooth land.
• Mar Bichay Church: 18 th century.
• Mar Youhanna Promontory and Spring (St. John): In the
heart of the Valley of Harba, this site is named after the first
Maronite Patriarch Youhanna Maroun.
• Mar Richa Church (private ownership).
• Al Aalliya (next to St. Sophia church) (The Attic): Built on
the remains of a citadel named after King Al Asmar, the son
of the king of Jbail. Mr. Pierre Chahine (79/144 206)

)• Walking trails: Mr. Saiid Baz (03/270 013) - Mr. Georges Antoun (03/650 604
• Saydet Al Qatteen feast (Our Lady): September 7. Mass and homemade food.
• El Qeddiseh Sophia feast day: September 17. Mass and traditional dinner.
)• Visit to an oil press: Mr. Nahi Antoun (70/588 442
& • BIOLAND Organic farm: Organic agriculture, farm activities, restaurant, park
)playground. Mr. Henry Bou Obeid (03/580 225
www.bioland-lb.com;  Bioland Lebanon
)• Saj Nehmtallah (06/530 502
)• BIOLAND: organic Lebanese food, park & playground. Mr. Henry Bou Obeid (03/580 225



)• Picnic & camping around Saydet Shwayt square: Mr. Saiid Baz (03/270 013
)• Picnic & camping around Saydet Al Qatteen square: Mr. Georges Antoun (03/650 604
)• Al Taalouf Club: Mr. Georges Antoun (03/650 604



)• Ms.Carina Antoun (71/818 687
)• Mr. Saiid Baz (03/270 013



"صغـــار" لفظـــة رسيانيّـــة تعنـــي الثغـــور املطلّـــة عـــى البحـــر ،ويعتقـــد أن معناهـــا
السكرة أو القفل بإعتبارها ب ّوابة العبور بني بالد جبيل والبرتون.
 • دير القطين األثري  -مزار س ّيدة البزاز :القرن السادس .كهف صخري مهجور ،بني خالل العصور
الوسطى .السيدات املحتاجات لألطفال والحليب يزرن هذا املوقع لطلب النعم .يف سقف املغارة
تحلبات كلس ّية عىل شكل الثدي تنقط منها املاء  .السيد جورج أنطون ()03/650 604
 كنيسة القدّ يسة صوفيا وبناتها الشهيدات :العهود الصليبية.
• كنيسة مار آسيا في وطى سفرتا :بنيت عىل أنقاض دير قديم.
• كنيسة س ّيدة شويت :شويت هو إسم املحلّة ومعناها األرض املم ّهدة.
• كنيسة مار بيشاي (القرن الثامن عرش).
• شير وعين مار يوحنا في وادي حربا :عىل إسم البطريرك املاروين األول مار يوحنا مارون.
• كنيسة مار ريشا :كنيسة خاصة.
• العل ّية (قرب كنيسة القدّ يسة صوفيا) :بنيت عىل أنقاض قلعة كانت تس ّمى إسرتاحة امللك
األسمر  -إبن ملك جبيل .الس ّيد بيار شاهني ()79/144 206
• دروب إجر :السيد سعيد باز ( - )03/270 013السيد جورج أنطون ()03/650 604
• عيد سيدة القطين 7 :أيلول :قداس وعشاء قروي.
• عيد القديسة صوفيا 17 :أيلول :سهرة وعشاء قروي.
• زيارة إلى معصرة الزيت :السيد ناهي أنطون ()70/588 442
• زيارة المزرعة العضوية  :BIOLANDمطعم ونشاطات ترفيهية لألطفال .السيد هرني
بو عبيد (www.bioland-lb.com  Bioland Lebanon )03/580 225
 • مكان تخييم في ساحة كنيسة سيدة شويت .السيد سعيد باز ()03/270 013
• مكان تخييم في ساحة كنيسة سيدة القطين .السيد جورج أنطون ()03/650 604
• مكان تخييم في نادي التآلف .السيد جورج أنطون ()03/650 604

Al Qatteen Convent - Saydet El Bzaz

)06/530 502( : • صاج نعمة الله
)03/580 225(  السيد هرني بو عبيد. مأكوالت لبنانية ونشاطات لألطفال:BIOLAND • مطعم
)71/818 687( اآلنسة كارينا أنطون
)03/270 013( السيد سعيد باز

•
•



Smar Jbail سمارجبيل
The name comes from Armenian origin Shemer;
meaning protector or guardian. So Smar Jbail
means “the guardian of Byblos”.

BATROUN

البرتون


53 km

300-450 m

El Madfoun - Thoum Rachana - Smar Jbail

 راشانا-  تحوم- املدفون
– سامر جبيل

• Smar Jbail Citadel: (Crusader citadel) the site was
occupied from the ancient Bronze Age. The crusaders
established an important fortress to control the coastal
road to Jbail. At the entrance of the site you can observe
the miraculous well of Mar Nohra.
 Mar Basilios Wa Nohra Church (Sts. Basilios & Lucius): 13 th
century. Dedicated to a local martyr from early Christianity
martyred and killed in Smar Jbail and thrown into the well
of Mar Nohra at the entrance of the citadel site.
• Saydet Al Maounet Church (Our Lady): Built with antique
remains. Roofed by an oak tree. Located behind Mar
Nohra Church.
• El Qeddiseh Takla Church (St. Takla): Dedicated to Mar
Takla the sister of Mar Nohra.
• Walking trail on the footsteps of the passion of the Christ
(Darb El Salib): From Mar Nohra square to Mar Takla.

Smar Jbail Citadel
• Walking trails: Mrs. Jeanne-Claude Toubia Dargham (71/789 635)
• Smar Jbail Citadel festival: August. Mr. Issam Al Dick (03/654 515)
• Visit to olive cultivation: Harvesting & discovering olive productions.
Mr. Rouhana Bassil (70/053 082 - 06/730 720)
• Visit to beehives, to discover honey extract. Mr. Rouhana Bassil (70/053 082)
• Mar Nohra celebration: July 22. (exhibitions, traditional dinner)
Father Elie Saade (03/867 386)
• El Qeddiseh Takla feast: Sept 24. (traditional dinner)
Father Elie Saade (03/867 386)
• El Qeddiseh Therese feast: October 1. (traditional dinner)
Father Elie Saade (03/867 386)
• Eid El Saydeh (The Assumption of Our Lady feast): August 15. (traditional
dinner) - Ghouma. Father Georges Wakim (03/718 138)
• Eid El Salib (Feast of the Cross): Sept 14. (Saj, tabbouleh, bonfire).
Father Georges Wakim (03/718 138)
• Visit to “Dog training school” - Ghouma. Mr. Paul Dargham (03/807 816)

)• Furn w Istirahat Al Saha: Mr. Carl Benyamine (71/004 481
)• Min Baytna snack, pantry and souvenirs: Mr. Rouhana Bassil (70/053 082
)• Dayaatna restaurant - Ghouma: Mr. Antoine Haykal Franciss (03/413 166
• Aal Adim restaurant & bungalow - Mrah Al Zayat
)Mr. Wissam Abi Nader (03/375 085
)• Al Patio restaurant (70/376 697 - 70/096 888
)• Yatoun restaurant (06/721 183
)• Diit Inna Aaliit restaurant: Mr. Michel Abi Nader (03/807 546
)• Gio's restaurant & snack (06/720 368 - 71/989 774
• TAFLA Project: Guest house, swimming pool, garden for events, camping,
• restaurant: Ms. Miriam Maatouk (71/749 448);  TAFLA
• Aal Adim restaurant & bungalow - Mrah Al Zayat
)Mr. Wissam Abi Nader (03/375 085
)• Camping places in Ghouma: Mrs. Jeanne-Claude Toubia Dargham (71/789 635
;)- Beit Malek (the highest point in Ghouma
)- Pine field (next to St. Mary miraculous church
- Ain Mar Youhanna
)• Mrs. Jeanne-Claude Toubia Dargham (71/789 635
mini-market, home coffee, homemade production.
• Mrs. Rose Mary Bassil (03/235 109): snack, "mouneh" production
• Mrs. Fadia Youssef (06/720191 - 70/608922): almond pastry.
• Mrs. Malvina Abi Nader (03/465 606): homemade coffee, liquor.
• Mrs. Ghada Sarkis (06/720 324 - 70/328 970): olive products.
• Mrs. Lena Toubia (06/721 103): homemade production.
• Mrs. Federica Piaza (03/768 207): speaks italian.





)station (06/720 026
 •• Gas
)Dispensary/Social affairs: Mrs. Renee Dick (76/677 237

إ ّن أصــل إســم هــذه القريــة "ســار" هــو آرامــي ويعنــي الحامــي أو الحــارس.
وبالتايل يعني إســم ســار جبيل "حارســة بيبلوس".
 • القلعة (قلعة صليبية) :كانت مأهولة منذ العصر البرونزي وقام الصليبيّون بإنشاء قلعة على
هذا المرتفع االستراتيجي للسيطرة على الطريق الساحلي المؤدي إلى جبيل .عند مدخل
الموقع ،بئر مار نوهرا العجائبي.
 كنيسة مار باسيليوس ونوهرا :من القرن الثالث عشر.
• كنيسة سيدة المعونات :تتميّز ببنائها الحجري القديم .تظلّلها سنديانة كبيرة .تقع وراء
كنيسة مار نهرا.
• كنيسة مارت تقال (القديسة تقال) :خصصت للقديسة تقال أولى الشهيدات.
• مسار مشي لزيارة مراحل درب الصليب المحفورة على الصخر :مم ّر يم ّر في بستان الزيتون
من كنيسة مار نهرا الى كنيسة القديسة تقال.
• دروب السير على األقدام :السيدة جان كلود درغام  -غوما ()71/789 635
• مهرجان قلعة سمار جبيل :آب .السيد عصام الديك ()03/654 515
• زيارة حول زراعة أشجار الزيتون :المشاركة بالقطاف ،إستكشاف طريقة إستخراج
الزيت .السيد روحانا باسيل ()70/053 082
• زيارة قفران النحل :السيد روحانا باسيل ()06/720 730 - 70/053 082
• إحتفاالت عيد مار نوهرا 22 :تموز .في ساحة كنيسة مار نهرا (معرض  -عشاء قروي)
األب إييل سعادة ()03/867 386
• عيد القديسة تقال 24 :أيلول .على مدرج كنيسة القديسة تقال (عشاء قروي)
األب إييل سعادة ()03/867 386
• عيد القديسة تيريز 1 :تشرين األول .ساحة كنيسة القديسة تيريز (عشاء قروي)
األب إييل سعادة ()03/867 386
• عيد السيدة 15 :آب .غوما (عشاء قروي) .الخوري جورج واكيم ()03/718 138
• عيد الصليب 14 :آب .غوما (صاج ،التبولة ومطمورة) الخوري جورج واكيم ()03/718 138
• زيارة مدرسة تدريب الكالب  -غوما .السيد بول درغام ()03/807 816
• فرن واستراحة الساحة :السيد كارل بنيامني ()71/004 481
 • صاج  ،مونة وتذكارات "من بيتنا" :السيد روحانا باسيل ()06/720 730 - 70/053 082
• مطعم "ضيعتنا" -غوما :السيد أنطوان هيكل فرنسيس ()03/413 166
• مطعم "دقت عنا علقت" :السيد ميشال أيب نادر()03/807 546
• مطعم "عالقديم"وبانغالو -مراح الزيات :السيد وسام أيب نادر()03/375 085
• مطعم الباسيو )70/376 697 - 70/096 888( :Al Patio
• مطعم الياتون)06/721 183( :
• مطعم )71/989 774 - 06/720 368( :Gio's

"Mouneh" products shop

 مطعم-  مساحة للتخييم-  حديقة للمناسبات-  مسبح- بيوت ضيافة:TAFLA  • مشروع
 TAFLA )71/749 448( اآلنسة مرييام معتوق
)03/375 085(  السيد وسام أيب نادر:مراح الزيات- مطعم وبانغالو:• عالقديم
)71/789 635(  السيدة جان كلود درغام:• أماكن للتخييم في غوما
) بيت مالك (أعلى نقطة في غوما) حقل الصنوبر (قرب كنيسة سيدة غوما العجائبية عين مار يوحنا. منتجات المونة-  ضيافة قهوة-  ميني ماركت:)71/789 635( • السيدة جان كلود درغام
." سناك ومنتجات المونة "من بيتنا-  ضيافة قهوة:)03/235 109( • السيدة روز ماري باسيل
. حلويات مصنوعة من هريس اللوز:)06/720 191 - 70/608 922( • السيدة فاديا يوسف
. مشروبات كحولية-  قهوة:)03/465 606( • السيدة ملفينا أبي نادر
. منتوجات الزيتون:)06/720 324 - 70/328 970( • السيدة غادة سركيس
. مونة:)06/721 103( • السيدة لينا طوبيا
. تتقن اللغة اإليطالية:)03/768 207( • السيدة فيديريكا بيازا



)06/720 026( • محطة وقود
)76/677 237(  السيدة رينيه الديك:• مستوصف الشؤون اإلجتماعية



Eddeh إ ّدة

From the Hebrew “ed” means “fog” or from the root
“ed” and it means “strength and fortitude”. “ed” could
be misrepresented and it means a “side”. “Iddo” in
the torah, means “the strong and the severe”.

BATROUN

البرتون


57 km

400 m

El Madfoun - Thoum
- Rachana - SmarJbail
- Eddeh

-  راشانا-  تحوم- املدفون
 إدة- سامرجبيل



Visit Clos Du Phoenix (winery): Wine tasting & restaurant.
Mrs. Maya Chdid Anid (03/271 672)
www.closduphoenix.com;  Clos Du Phoenix

• Manakish bakery: Mr. Jihad Youssef (76/876 424)
• Al Hara Café: Fast food and entertainment games (70/820 005)
• Clos Du Phoenix restaurant: Mrs. Maya Chdid Anid (03/271 672);
www.closduphoenix.com;  Clos Du Phoenix




 Mar Saba Church (St.Sabbas): 1262 A.D. Crusader period.
The walls of the church are distinguished by frescos
dating from the 13th century. The church contains also the
relics of St. Sabbas.  Mayor Gaby Hanna (03/657 358
06/721 211) - Mr. Michel Wakim (71/975 663)
• Mar Mema Byzantine Church (St.Mamas): Built on the
remains of a pagan temple in the 6th century and turned into
a convent.  Mrs. Claire Youssef (03/879 245)
• Landmarks of Mar Geryes Church (St. Georges)
• Remains of Mar Nohra Church (St.Licius) In “Dhour Eddeh”.

Mrs. Ghada Khattar: (06/720 870)

Gas station: Saray Youssef (03/775 505)

 بالعربيّ ــة " الضب ــاب" أو م ــن ج ــذر:"هن ــاك عــ ّدة إحت ــاالت لتفس ــر كلم ــة "إدّة
. أو إســم علم ويعني القوي والشــديد."ســامي تعني "القوة والصالبة
 تكتنز بجدرانياتها التي تعود للقرن.) صليبية.م1262( : كنيسة مار سابا األثرية 
 املختار السيد كايب بولس الياس . تحوي على ذخائر للقديس سابا.الثالث عشر
)71/975 663(  السيد ميشال واكيم- )06/721 211 - 03/657 358( حنا
. بنيت على أنقاض معبد وثني في الجيل السادس:• كنيسة مار ماما البيزنط ّية
)03/879 245(  السيدة كلري يوسف
• معالم كنيسة على إسم القديس جرجس
. موجودة في ضهور إدة:• بقايا كنيسة على إسم القديس نهرا
Clos Du Phoenix : مطعم- وتذوق النبيذ،زيارة إلى الكروم
)03/271 672( السيدة مايا شديد عنيد
www.closduphoenix.com;  Clos Du Phoenix
)76/876 424(  السيد جهاد يوسف:فرن مناقيش
)70/820 005(  يقدم وجبات سريعة وألعاب تسلية:مقهى الحارة
)03/271 672(  السيدة مايا شديد عنيد:Clos Du Phoenix مطعم
www.closduphoenix.com -  Clos Du Phoenix
)06/720 870( السيدة غادة خطّار

•
•
•





)03/775 505(  سراي يوسف:محطة بنزين



Mar Saba Church

Rachana راشانا
Rachana is derived from the Phoenician
language, meaning “the small peak”. Rachana’s
name gained significance in the field of arts due
to the famous Basbous sculptors.

BATROUN

البرتون


49-55 km

300-450 m

El Madfoun- ThoumRachana

 تحوم – راشانا-املدفون

• Alfred Basbous Museum (06/720 903)
• Michel Basbous Museum. Mr. Anachar Basbous (06/720 310)
• Youssef Basbous Museum: workshop of his sons Samir Basbous
(06/721 165 - 03/899 165) & Nabil Basbous (03/305 123)
 Mar Maroun Church (St.Maron the Hermit): 1st church to
be dedicated to Mar Maroun Al Nasek in the area.
 Mrs. Wadad Chahine at snack Olivier (06/720 339)
• Beit El Akhaouiyeh in memory of Aline Khalifeh: priests’
house and public library.
• The Open Air museum: Until 2005 an annual international
sculpture exhibition used to be held during the month of
August. Sculptures from worldwide artists are displayed
in a public garden at the end of the village.

Traditional dinner: 2nd Saturday of August, square of the village.
)Mrs. Soltana Abdallah (03/751 508
)• L’Olivier snack (saj- manakish): (06/720 339
)• Rachana Palace restaurant: (06/720 002- 03/705 661
)• Al Talleh restaurant: Mr. Samir Khalifeh: (06/720 331
)• Guest house: Mrs. Laurice Abdallah (06/720 266 - 71/220 204
• Hotel Rachana palace: (06/720 002 - 03/705 661)  HOTEL Rachana Palace
)Mrs. Laurice Abdallah (06/720 266 - 71/220 204






)Gas station “Shrink” (06/720 092- 03/515 132



اسـم "راشـانا" مشـتق مـن اللغـة الفينيقيّـة وتعنـي "القمـة الصغيرة" .حققـت راشـانا
أهميـة بالغـة يف حقل الفنون بفضل موهبة النحت لعائلة بصبوص الشـهرية.
• متحف ألفرد بصبوص)06/720 903( .
 • متحف ميشال بصبوص .السيد أناشار بصبوص ()06/720 310
• ستوديو ومعرض يوسف بصبوص.
السيد سمري بصبوص( - )06/721 165 - 03/899 165السيد نبيل بصبوص ()03/305 123
 كنيسة مار مارون :أول كنيسة للقديس مارون يف املنطقة.
 السيدة وداد شاهني ( )06/720 339يف سناك أوليفييه.
• "بيت األخوية" في ذكرى ألين خليفة :هذا البيت هو بيت الكهنة واملكتبة العامة.
• متحف الهواء الطلق :حتى عام  ،2005تم تنظيم  symposiumالنحت الدويل خالل شهر
آب .يتم حال ّياً عرض منحوتات للفنانني من جميع أنحاء العامل يف الحديقة العامة.
عشاء تقليدي سنوي :السبت الثاين من شهر آب يف ساحة القرية.
السيدة سلطانة عبدالله ()03/751 508


•
•
•



•
•




سناك أوليفييه :السيدة وداد شاهني ()06/720 339
مطعم راشانا باالس)06/720 002 - 03/705 661( :
مطعم التلّة :السيد سمري خليفة ()06/720 331
بيت ضيافة :السيدة لوريس عبدالله ()06/720 266 - 71/220 204
موتيل راشانا باالس HOTEL Rachana Palace )06/720 002 - 03/705 661( :
السيدة لوريس عبدالله ()06/720 266 - 71/220 204

محطة وقود "شرنك" :السيد بيار خوري ()06/720 092 - 03/515 132

One of Basbous' Sculptures

Open Air Museum

El Madfoun
Thoum

The name of Jisr El Madfoun (the bridge of
Madfoun) is derived from the Syriac language, and
it means the borderline between two locations.

BATROUN

البرتون


120-125 km
0-50 m
Batroun- El Madfoun
- Thoum

 املدفون-البرتون
 تحوم-

المدفون
تحوم

• Roman bridge over the Madfoun river valley (restored
under Fakhr Eddine’s epoch).
 Mar Estephan Church (St.Stephan / Steven): 1800 A.D.
 Mrs. Irene Abi Saab (03/927 552)
• Mar Youhanna Church (St.John): 1900 A.D. accessible
on foot.
• Saydet Al Jisr Church (Our Lady of the Bridge): Jisr El
Madfoun. 1906-1910 A.D.
• Mar Antonios Al Kabir Church (St.Anthony the Great).
• Mar Mikhael Church (St.Michael) (private ownership).

• Biking trails: (71/910 452 - 76/338 762)
• Jisr El Madfoun Touristic Festivals: August. Committee of Jisr El Madfoun
Touristic Festivals. Mr. Tannous Abi Saab (03/700 146)
• Traditional typical dinner, end of August. Father Charbel Khachan (03/857 899)
• Windsurfing, Scuba diving, Swimming, Kayak and fishing activities:
- White Beach (06/742 505); www.whitebeachlebanon.com
- Bonita Bay: (06/744 844 - 76/744 844); www.bonita-bay.com;  Bonita Bay
- Orchid Beach: (71/949 404 - 06/740 840);  Orchid Beach Resort and Lounge



• Kaptin restaurant: Lebanese and sea food meals
(71/812 767);  KAPTN Batroun
• Barzakan light snacks: Saj
(06/720 224)
• Al Jisr restaurant
(70/990 301 - 06/720 677)
• White Beach: Lebanese & sea food meals
(06/742 505); www.whitebeachlebanon.com
• Bonita Bay: Sea food meals
(06/744 844 - 76/744 844); www.bonita-bay.com;  Bonita Bay
• Orchid Beach: French, American and sea food
(71/949 404 - 06/740 840);  Orchid Beach Resort and Lounge



Beit Al Batroun- B&B: Mrs Colette Khalil (03/270 049)
www.beitalbatroun.com;  Beit al Batroun, B&B

• Mrs. Irene Aoun Abi Saab: (06/721 110 - 03/927 552). Her house is next
to St. Stephan church. Visitors can discover a collection of old historical
documents preserved in an old wooden box.



Mar Estephan Church

تســـميتها رسيانيـــة وتعنـــي الحـــد الفاصـــل بـــن موقعـــن .شـــهدت هـــذه
القريـــة معركـــة بـــن الصليب ّيـــن واملامليـــك .وادي املدفـــون ميـــ ّر فيـــه نهـــر
ينبــع مــن أعىل قمم ســيدة ايليــج  -القطارة



•

•
•
•
•



•
•
•
•

جسر الرومان الممتد فوق وادي نهر المدفون :ر ّمم هذا الجسر في عهد فخر الدّين.
كنيسة مار اسطفان (القديس اسطفان)1800 :م  .السيّدة إيرين أبي صعب ()03/927 552
كنيسة مار يوح ّنا (القديس ح ّنا)1900 :م .ال يمكن الوصول إليها إالّ سيرا ً على األقدام.
كنيسة سيدة الجسر -جسر المدفون :ما بين 1910 -1906م .لم يبقى منها سوى آثار.
كنيسة مار أنطونيوس الكبير
كنيسة مار ميخائيل (ملك خاص)
•
•
•
•
-

•
•

نزهات على الدراجة)76/338 762 - 71/910 452( Bike Route :
مهرجانات جسر المدفون السياحية :شهر آب (سهرات فنية  -سيرك) لجنة مهرجانات
جسر المدفون السياحية :السيد طنوس أبي صعب ()03/700 146
عشاء قروي ريفي أواخر آب :األب شربل خشان ()03/857 899
نشاطات رياضية بحرية كالسباحة ،ركوب األمواج وصيد األسماك:
www.whitebeachlebanon.com )06/742 505( White Beach
)76/744 844 - 06/744 844( Bonita Bay
www.bonita-bay.com  Bonita Bay
)06/740 840 - 71/949 404( Orchid Beach
 Orchid Beach Resort and Lounge

الصاج)06/720 224( .
وجبات برزكان الخفيفة :مناقيش على ّ
مطعم الجسر)70/990 301 - 06/720 677( :
مطعم  :Kaptnمازات لبنانية ومأكوالت بحريّة)71/812 767( .
 :White Beachمأكوالت بحرية ()06/742 505
www.whitebeachlebanon.com
)76/744 844 - 06/744 844( :Bonita Bay
www.bonita-bay.com;  Bonita Bay
)06/740 840 - 71/949 404( :Orchid Beach
 Orchid Beach Resort and Lounge

 بيت البترون  :B&Bالسيدة كوليت خليل ()03/270 049
www.beitalbatroun.com;  Beit al Batroun, B&B



الس ّيدة إيرين عون أبي صعب ( )03/927 552 - 06/721 110يبعد منزل الس ّيدة عون
بضعة أمتار عن كنيسة مار إسطفان حيث يمكن للزائرين مشاهدة مجموعة الوثائق
التاريخيّة القديمة المحفوظة في صندوق خشبي عتيق مزخرف.

Concluding Note

فـي الـخـتـام

 We hope that you have discovered the beauty of Lebanon through this touristic
circuit. This project has been done thanks to a committed team that believes in
Lebanon as a country of peace, of conviviality, of hope. As Saint John Paul II
said: “Lebanon is more than a country, it is a message.” This message shall be
shared with many people and a way to do it is through tourism.

 نتمنـى أن تكونـوا قـد اسـتمتعتم بزيـارة ربـوع لبنـان واستكشـاف جمال طبيعتـه واألماكـن
، بلبنان القيم. لقـد تـم تنفيـذ هذا املرشوع بفضـل جهود فريق عمل يؤمـن بلبنان الوطـن.املختـارة
 بلبنـان الرسـالة وقـد. بلبنـان الجمال والطبيعـة الخالبـة. االمـل والعيـش املشترك،بلبنـان السلام
." إنّه رسـالة، "لبنـان هـو أكثر من بلـد:جـاءت كأجمـل صـدى لقـول القديـس يوح ّنـا بولـس الثـاين

: فريق العمل

 The team:
• Arch. Juliana Najem
• Ing. Caroline Daher Khalife
• Ms. Rita Sarkis
• Ms. Magda Hayek
 Consultants:
• Dr. Nour Farra Haddad
Tourism Expert / Manager NEOS
www.neoslb.com
• Mrs. Dolly Srour
Urbanist
• Mr. Maroun Salhani
Communication

املهندسة جوليانا نجم
املهندسة كارولني ضاهر خليفة
اآلنسة ريتا رسكيس
اآلنسة ماجدة حايك

•
•
•
•

: املستشارين

• الـــدكتورة نور ف ّرا حدّاد
NEOS  مديرة مكتب/خبرية يف مجال السياحة
www.neoslb.com
• الـــسيدة دوليل ســـرور
مخططة مدنيّة
• الـــسيد مارون صـالحاين
 اإلعالن والتواصل،خبري يف العالقات العامة

Trainings for the guides and service providers were delivered at
the “Institute of Management and Services” (IMS) located in
Maad, Jbeil-Byblos. The modules offered were: Local guiding,
Entrepreneurship, Rural Lodge Management, Culinary and Pastry,
Agro food, Communication Skills, Computers, Leadership…
www.prodeslebanon.org  IMS Maad

)IMS( تـم تنفيـذ الـدورات التدريب ّيـة يف معهـد اإلدارة والخدمـات
، الدليـل املحلي: وقـد شـمل الربنامـج التدريبـي. جبيـل- معـاد
 فنون، املونة، إدارة بيـوت الضيافـة،تأسـيس وإدارة املؤسسـة الريفيّـة
... املعلوماتيّـة، فنـون التواصـل،املطبخيـة

The sustainability of this project is assured thanks to:
• The partnership signed with the Ministry of Tourism on
May 2016. www.tourism.gov.lb

ويبقـــى القـــول بـــأن إســـتمرارية ودميومـــة هـــذا املـــروع إمنـــا
مضمون ــة ومكفول ــة بفض ــل إتفاقي ــة التع ــاون املوقع ــة م ــع وزارة
.2016 الســـياحة يف أيـــار

• The permanent collaboration with the Municipality of
Byblos since 2004. www.jbail-byblos.gov.lb

. بيبلـــوس- دامئـــاً بفضـــل دعـــم وتعـــاون بلديـــة جبيـــل

The project is promoted by the “National Strategy of Rural
Tourism” launched by the Ministry of Tourism on February 2015.

الرتويـج لهـذا املشروع يتـم مـن خلال "االستراتجية الوطنيـة لتنميـة
.2015  التـي أطلقتهـا وزارة السـياحة يف شـباط،"السـياحة الريفيـة

PRODES is a WISE Award Winner 2016 (World Innovation
Summit for Education). www.wise-qatar.org

WISE حـازت جمعيـة التنميـة والتطويـر اإلجتامعـي على جائـزة
2016 (مؤمتـر القميـة العـايل لإلبتـكار يف التعليـم) لسـنة

This brochure was designed & printed at PERLA Printing Press.
.PERLA Printing Press تم تصميم وطباعة هذا الكتيب يف مطبعة

This booklet is made possible by the support of the American people through the United States Agency
for International Development (USAID).
The content of this booklet is the sole responsibility of the Lebanon Industry Value Chain Development
(LIVCD) Project and does not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.

