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1.  Informacje ogólne. 
 

1.1. PołoŜenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe. 
 
PołoŜenie geograficzne: Liban jest krajem usytuowanym na wschodnim wybrzeŜu Morza 
Śródziemnego. Z północy na południe rozciąga się na przestrzeni 217 km, a ze wschodu na 
zachód 80 km. Ukształtowanie terenu przybiera formę czterech równoległych pasów: wąska 
przybrzeŜna równina wzdłuŜ Morza Śródziemnego z miastami: Bejrut, Tripoli, Sidon i Tyr; 
Masyw Gór Liban; Dolina Beka’a; Góry Antylibanu, które stanowią naturalną granicę z 
Syrią. NajwyŜszy szczyt to na północy Qurnat as-Sawda (3,088 m) i na południu wulkaniczny 
Hermon (2,814 m). Nazwa kraju pochodzi od starosemickiego słowa laban - biały, które 
odnosi się do mas śniegu zalegającego w wysokich górach.  
 
Ludność: Ludność kraju liczy 3.755 mln mieszkańców wyłączając ok. 210 tys. 
Palestyńczyków Ŝyjących w 12 obozach dla uchodźców (największy Ain al-Hilweh). Gęstość 
zaludnienia wynosi 383 osoby/km², a 88% mieszka w miastach. WaŜną rolę w gospodarce 
oraz Ŝyciu społecznym odgrywa libańska diaspora skoncentrowana w Ameryce Południowej 
(Brazylia, Argentyna), Ameryce Północnej (Kanada), Europie (przede wszystkim Wielka 
Brytania i Francja).  
 
Obszar: 10,452 km² 
 
Stolica: Bejrut 
 
Języki urzędowe: Językiem urzędowym jest arabski, ale rozpowszechniony jest takŜe j. 
francuski oraz j. angielski. 
 

1.2. Warunki klimatyczne. 
Na wybrzeŜu panuje klimat śródziemnomorski z gorącym, wilgotnym latem i łagodną 

deszczową zimą. Średnie temperatury w Bejrucie wahają się między 29-32°w lecie i 16-19° 
zimą. Liban cieszy się ponad 300 słonecznymi dniami w roku. Regiony górskie z niŜszą 
temperaturą, mniejszą wilgotnością przyciągają latem wielu Libańczyków szukających 
schronienia przed wilgotnym klimatem miasta. W tym czasie korzystanie dniem i nocą z 
klimatyzacji okazuje się niezbędne. W górach zimą temperatury spadają poniŜej zera, a 
szczyty górskie pokrywa gruba warstwa śniegu. Doskonałe warunki do uprawiania 
narciarstwa panują aŜ do końca marca. Niektóre drogi stają się nieprzejezdne. 

 
1.3. Główne bogactwa naturalne. 
Granit, urodzajna gleba, zrównowaŜony stan zasobów wodnych w regionie cierpiącym na 

niedobór wody. 
 

1.4. System walutowy, kurs i wymiana. 
Waluta – Funt libański (1500 LL równe 1 $).  W uŜyciu są banknoty: 1,000; 5,000; 

10,000; 20,000; 50,000; 100,000; monety: 50, 100, 250, 500. Wszędzie moŜna płacić zarówno 
funtami jak i dolarami, przy czym reszta wydawana jest zazwyczaj w funtach. Z bankomatu 
moŜna pobrać obydwie waluty.  
 

1.5. Religia. 
W Libanie funkcjonuje 18 wspólnot religijnych. Część wyznająca islam dzieli się na 

sunnitów (zgrupowani w nadmorskich miastach Tripoli, Bejrut, Sidon), szyitów (w 
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większości południe kraju i dolina Beka’a) i druzów (góry Metn i Shouf). Inni naleŜą do 
kościołów chrześcijańskich; obrządku katolickiego: maronickiego, unickiego, ormiańsko – 
katolickiego oraz obrządku prawosławnego: greckiego i ormiańskiego. Maronici (nazwa 
kościoła pochodzi od imienia jego załoŜyciela Św. Marona, Ŝyjącego w V wieku nad rzeką 
Orontes), mimo, Ŝe pozostają w całości w unii z Rzymem mają swój własny obrządek. 
Liturgia jest sprawowana w języku aramejskim, a Ŝonaty męŜczyzna moŜe uzyskać święcenia 
kapłańskie. Obecnie od 1986 patriarchą maronickim jest kardynał Nassrallah Sfeir rezydujący 
w Bkirke. Maronici zbudowali silną wspólnotę we wschodnim Bejrucie, Byblos, w Górach 
Libanu. Aktualnie 59.7% ludności to muzułmanie (w tym druzowie), 39% chrześcijanie, inne 
wyznania 1.3%. 
 

1.6. Infrastruktura transportowa. 
Międzynarodowe Lotnisko im. R. Haririego w Bejrucie, port Bejrut, przejścia lądowe z 

Syrią w Masna’a i Abbudieh. 
 

1.7. Obowiązek wizowy. 
Obywatele polscy udający się w celach turystycznych do Libanu mogą otrzymać 

bezpłatną miesięczną wizę pobytową na lotnisku lub w Ambasadzie Libanu w  Warszawie 
(szczegółowe informacje www.lebanon.com.pl). Koszty wizy jednokrotnej 35 USD, 
dwukrotnej 50 USD, wielokrotnej 70 USD. Przy składaniu aplikacji wizowej w Ambasadzie 
Libanu wskazane jest przedstawienie rezerwacji hotelowej, biletu powrotnego lub zaproszenia 
od obywatela Libanu z kserokopią pierwszej strony jego paszportu. Wizę zbiorową dla grupy 
powyŜej 8 osób (grupy turystyczne, sportowcy) moŜna uzyskać po wcześniejszym otrzymaniu 
zgody z Sécurité Général. Wizę uprawniającą do pracy moŜna uzyskać tylko w Ambasadzie 
Libanu po otrzymaniu zgody z libańskiego Ministerstwa Pracy. Przy wjeździe turyści 
wypełniają karty przekroczenia granicy z danymi osobowymi. Szczególnie waŜne jest, aby 
podany adres pobytu w Libanie był zgodny z rzeczywistym. W przypadku zmiany miejsca 
pobytu naleŜy niezwłocznie powiadomić o tym kompetentne władze, gdyŜ w przeciwnym ra-
zie słuŜby graniczne mają prawo do deportacji lub zatrzymania do wyjaśnienia. Wizy 
tranzytowe na 48 godzin wydawane są bezpłatnie. Przy wjeździe wymagany jest 6-
miesięczny okres waŜności paszportu. Osoby, które w paszportach mają potwierdzenie po-
bytu w Izraelu, nie mogą wjechać do Libanu. Nie ma obowiązku udokumentowania 
odpowiednich środków finansowych na czas pobytu. 
 

1.8. Wykaz świąt państwowych. 
W Libanie dniem wolnym od pracy jest niedziela, a piątek jest dniem roboczym.  

Święta państwowe:  
a) 1 stycznia – Nowy Rok,  
b) 9 stycznia – Dzień św. Marona, Wielki Piątek i Wielkanoc (katolickie i prawosławne),  
c) 1 maja – Święto Pracy,  
d) 6 maja – Dzień Męczenników,  
e) 1 listopada – Wszystkich Świętych,  
f) 22 listopada - Dzień Niepodległości,  
g) 25 grudnia - BoŜe Narodzenie.  

Święta muzułmańskie są ruchome i uzaleŜnione od kalendarza księŜycowego:  
a) Ashoura -19 styczeń,  
b) Maulid an-Nabi – 20 marzec,  
c) Id al-Fitr – 1 październik,  
d) Id al-Adha -  8 grudzień,  
e) HidŜra Nowy Rok – 29 grudzień. 


