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Circuit de grup Discover Iran, 10 zile mai 2021
Iran

Descriere Circuit de grup - Discover Iran, 10 zile - mai 2021Iran
Itinerariu
Ziua 1: sosire in TEHERAN
Cina inclusa
Te vei intalni cu insotitorul de grup pe aeroportul Henri Coanda din Bucuresti si te vei imbarca pentru zborul
international.
La sosirea pe aeroportul din Teheran, vei fi intampinat de ghidul vorbitor de limba engleza.
Vei vizita Turnul Azadi, un exemplu edificator de arhitectura post-islamica iraniana.
Vei vizita Turnul Milad (Turnul Nasterii), de unde se dezvaluie o minunata panorma asupra orasului Teheran.
Ziua 2: TEHERAN
Mic dejun inclus
Cina inclusa
Vei vizita in continuare Palatul Sahului Saad Aabad, construit in timpul dinastiei Pahlavi a Iranului, fiind resedinta
oficiala a presedintelui Iranului. In prezent parti ale complexului au fost transformate in muzee in care vizitatorii pot
admira istoria bogata a Iranului, si unele parti sunt utilizate de catre Organizatia Patrimoniului Cultural iranian, care
este responsabil pentru cele mai multe dintre artefacte, precum si aspectele culturale ale locatiei.Vei vizita Podul
Tabi‘at. Acesta inseamna literalmente Podul Naturii si este cel mai mare pasaj din Teheran. Podul de 270 metri
conecteaza doua parcuri publice - Parcul Taleghani si Parcul Abo-Atash. La proiectarea podului, un proces care a durat
un an, s-a dorit ca acesta sa fie "un loc unde oamenii sa ramana si sa se gandeasca, nu doar sa treca". Pentru a realiza
acest lucru, podul nu este drept si contine banci si scaune.Vei vizita Muzeul National, cel mai mare muzeu de istorie si
arheologie din tara. Acolo, vei afla informatii importante privind istoria si cultura Iranului, care te vor ajuta cu siguranta
sa intelegi ceea ce va urma sa vezi pe parcursul calatoriei in Iran.
Vei vizita Palatul Golestan, situat in apropiere de centrul orasului. Palatul este unul dintre cele mai vechi edificii ale
Teheranului, un complex regal din perioada dinastiei Qajara. In prezent, Palatal Golestan este muzeu si resedinta
oficiala a inaltilor oaspeti ai statului Iranian, fiind inclus pe lista monumenelor UNESCO din anul 2013.
Ziua 3: TEHERAN - KASHAN
Mic dejun inclus
Cina inclusa
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Vei fi transferat din Teheran catre orasul Kashan.
Vei vizita casele istorice Borujerdi si Tabatabaei. Casa Borujerdi a fost construita in anul 1857 de arhitectul Ustad Ali
Maryam iar Casa istorica a Tabatabaei are patru curti, picturi murale si vitralii elegante; liniile arhitectonice includ si
elemente tipic tranditionale.
Vei vizita Moscheea Agha Bozorg aflata in centrul orasului. Moscheea a functionat nu doar ca loc de rugaciune ci si ca
scoala islamica.
Veri vizita Gradina Fin, una dintre renumitele gradini ale Iranului. Gradina Fin a fost proiectata pentru Shah Abbas I ca
o viziune tipic persana a paradisului.
Ziua 4: KASHAN - ABYANEH - ISFAHAN
Mic dejun inclus
Cina inclusa
Transfer din Kashan catre satul traditional Abyaneh.
Vei vizita satul traditional Abyaneh pentru a-i cunoaste pe localnici si obiceiurile lor. Satul este unul dintre cele mai
vechi din Iran, iar prin farmecul deosebit atrage numerosi turisti autohtoni si straini mai ales in timpul sarbatorilor si
ceremoniilor traditionale.
Transfer din Abyaneh catre Isfahan.
Vei vizita Palatul Chehel Sotun, cunoscut si ca Palatul cu 40 de coloane. Palatul a fost construit de catre Shah Abbas II
pentru organizarea de receptii, dar si pentru intalniri cu inalti oficiali din tara si din strainatate. Deosebit la acest palat
sunt cele 20 de coloane din lemn situate la intrare si care in oglindirea apei bazinului par a fi 40 de coloane, de unde si
denumirea care i-a fost data intregii structuri, inclusa de altfel in patrimoniul UNESCO.Vei vizita podurile Podul Si-o-seh
(Podul cu 33 de Arcade) si Podul Khaj. Podul Si-o-seh a fost construit din ordinul regelui Shah Abbas I, avand 33 de
arcade, feeric iluminate pe timp de noapte; Podul Khaju a fost construit in timpul regelui Shah Abbas al II-lea din
dinastia safavida. Acesta are 24 de arcade, 133 de metri lungime si 12 metri latime. Inscriptiile existente sugereaza ca
podul a fost reparat in anul 1873. Khaju este unul dintre podurile care regleaza debitul pe raul Zayandeh. Cand
ecluzele sunt inchise, nivelul apei este ridicat pentru a facilita irigarea mai multor gradini situate de-a lungul raului.
Ziua 5: ISFAHAN
Mic dejun inclus
Cina inclusa
Vei vizita Piata Naqsh-e-Jahan, una dintre cele mai mari din lume, inscrisa in patrimoniul UNESCO. Cunoscuta si sub
denumirea de Piata Imam, aceasta este inconjurata de cladiri din perioada Imperiului Safavid. La inceputul secolului al
XVII-lea, din ordinul imparatului Shah Abbas cel Mare, piata a fost construita alaturand trei mari componente ale puterii
persane: puterea clerului - reprezentata prin Imam Mosque (Shah Mosque), puterea economica - simbolizata prin
Bazarul Imperial, cat si puterea sahului asociata cu imaginea Palatului Ali Qapu.Vei vizita Moscheea Imam situata in
partea sudica a Pietei Naqsh-e-Jahan; moscheea fost construita incepand cu anul 1611 si este renumita pentru
mozaicurile in sapte culori si inscriptiile caligrafice islamice cu care este decorata. Domul este ornat cu placi de gresie
si marmura policrome.Turul include si o vizita la Moscheea Sheikh Lotfollah a fost construita in 1618 pentru a servi ca
moschee privata pentru membrii casei regale Safavide. Fata de alte moschei, lacasul nu are minarete sau curte
interioara; un element decorativ special este paunul pictat in interiorul domului moscheii, a carui coada este formata
din razele soarelui ce patrund prin deschizatura din tavan.Vei admira Palatul Ali Qapu - resedinta regala in perioada
Imperiului Safavid. Palatul avand 6 etaje este situat in partea vestica a Pietei Naqsh-e-Jahan. La ultimul etaj se afla
camera de muzica, unde pot fi admirati peretii decorati cu motive oramentale cu incrustatii circulare, care au nu doar
valoare estetica, ci si o importanta acustica. Acolo, se tineau receptiile si banchetele regale din acea perioada, iar de
pe terasa, sahul urmarea jocurile de polo calare (sportul national persan) sau paradele trupelor. Palatul a fost renovat
considerabil din ordinul sultanului Shah Hussein, ultimul conducator din imperiul Safavid, insa a suferit distrugeri si mai
mari in timpul scurtei domnii ce a urmat invaziei afgane.Vei vizita una dintre cele mai mari si mai frumoase biserici din
Iran. Catedrala Vank a fost finalizata in anul 1664. Arhitectura cladirii este un amestec de stiluri cu arcade mari si o
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cupola creata in stil islamic.Turul include si o vizita la Bazarul din Isfahan unde se gasesc tot felul de articole, de la
produse de artizanat pana la obiecte de tehnologie moderna. Vei putea asista la confectionarea obiectelor traditionale
si vei descoperi calitatea covoarelor si a matasii iraniene.Vei admira Manar Jonban (Minarete Miscatoare) sau Menar-ejomban. Moscheea marcheaza prin pozitia sa chiar centrul Iranului si atrage turistii ca un magnet datorita unui
fenomen remarcabil: daca unul dintre minarete este miscat, celalalt se va misca si el simultan, vibratiile simtindu-se in
intreaga structura. Mausoleul a fost construit in anul 1316, iar cele doua minarete inalte de 17 metri, situate la 10
metri distanta unul de altul, au fost adaugate mai tarziu de catre arhitectul Baha al-Din cunoscut si sub numele de
Shaykh Bahai. Grinzile din lemn de pe partea superioara a minaretelor au fost plasate acolo pentru a facilita vibrarea
acestora, insa balansul celor doua minarete in mod simultan si repetat a cauzat in timp daune considerabile intregii
structuri. Vizitatorii au voie sa miste minaretele cel mult o data la treizeci de minute.
Ziua 6: ISFAHAN - NA’IN - YAZD
Mic dejun inclus
Cina inclusa
Transfer din Isfahan catre orasul Yazd, trecand prin Na‘in.
Pe traseu vei face o oprire in Nain unde vei vizita una dintre cele mai vechi moschei - Moscheea Jame.
In Yazd vei poposi in Gradina Dolat Abad, una dintre cele mai faimoase gradini din Iran ce dateaza din vremea dinastiei
Zand. Casa are mai multe holuri si fiecare incapere are o usa sculptata intr-o maniera artistica deosebita. Gradina
Dolat Abad face parte din cele 17 gradini iraniene incluse in patrimoniul UNESCO, sub denumirea de Gradina
Persana.Vei vizita Moscheea Jameh, un minunat exemplu de arhitectura persana in stil Azari. Cele doua minarete ale
moscheei sunt cele mai inalte din Iran; fatada edificiului este decorata cu mozaicuri in tonalitati de albastru. Cupola
este decorata cu faianta din Mihrab, datand din anul 1365.Vei vizita Complexul Amir Chakhmaq, o constructie
impunatoare, remarcabila prin simetrie si considerata cel mai mare complex din Iran. In timpul conflictelor dintre Irak si
Iran si a celor dintre Irak, SUA si Afganistan, multi irakieni si afgani au venit sa caute adapost in Piata Amir Chakhmaq.
In centru, structura are 2 minarete foarte inalte, ce au la interior scari in spirala.Vei face o oprire la Templul
Zoroastrian al Focului, unde un foc sacru arde fara intrerupere de mai bine de 1500 de ani. Zoroastrismul este o veche
religie aparuta la popoarele ce au locuit pe teritoriul actual al statelor Iran si Azerbaidjan.
Ziua 7: YAZD - ABARKOUH - PASARGADAE - SHIRAZ
Mic dejun inclus
Cina inclusa
Te vei indrepta spre Turnurile Tacerii, acele "funeralii celeste" ale zoroastrienilor, interzise incepand de acum o
jumatate de veac, de la care au ramas, in Yazd, turnurile Mannji, inaltat in 1225 si Golestan, in 1310.
Transfer din Yazd spre orasul Shiraz, pe traseu te vei opri la cateva importante atractii.
In vizita din tinutul Pasargad vei fi uimit de maretia vestigiilor ramase din ceea ce a fost in vremurile indepartate prima
capitala a imperiului achemizilor; aici a fost ridicata prima capitala a achemizilor.
Ziua 8: SHIRAZ - PERSEPOLIS - SHIRAZ
Mic dejun inclus
Cina inclusa
Vei vizita Persepolis, fara indoiala un “must see” pentru toti turistii care vin sa cunoasca istoria si cultura Iranului.
Capitala a Imperiului Persan Persepolis a fost intemeiat in timpul domniei lui Darius I.
Astazi vei vizita Bazarul Vakil, cel mai important bazar din Shiraz. Bazarul se afla in centrul istoric al orasului, aici pot fi
achizitionate toate genurile de covoare persane, condimente, produse de artizanat si antichitati, orice alte diverse
produse. Aici este momentul potrivit de a te ganditi la cadouri dintre cele mai diverse si interesante pentru cei dragi de
acasa.
Ultima oprire inainte de incheierea acestei zile va fi la Moscheea Jameh-ye Atigh. Moscheea este o constructie veche,
din anul 894 e.n., avand o forma deosebita, rectangulara. Structura este situata in centrul curtii “Kodakhune”, fiind
cunoscuta si sub denumirea de “Casa lui Dumnezeu".
Ziua 9: SHIRAZ
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Mic dejun inclus
Cina inclusa
Vei vizita Moscheea Nasir ol-Molk, una dintre cele mai spectaculoase din tara. Mai este numita si Moscheea Roz,
datorita gresiei de culoare roz de la interior, pe care razele soarelui, ce patrund prin numeroasele vitralii, creeaza o
explozie de culoare si forme, intr-un caleidoscop impresionant. Constructia a inceput in 1876 sub ordinele lui Hasan Ali
Nasir al Molk, in timpul dinastiei Qajar si a fost finalizata 12 ani mai tarziu, in anul 1888.
Vei merge apoi in nord-estul orasului, la fortareata Karim Khan, astazi muzeu, ce face parte din Patrimoniul Cultural al
Iranului. Ridicata in timpul dinastiei Zand, aceasta a servit ca ultim refugiu de aparare in cazul asediilor, dar si ca
inchisoare, tot aici se afla si locuinta regelui Karim Khan Zand, fondatorul dinastiei (1705–1779 e.n.).
In continuare vei vizita mausoleele poetilor nationali Hafiz si Saadi. Considerat de iranieni orasul poetilor, Shiraz este
locul unde se odihnesc Hafez si Saadi, poetii lor nationali, in mausolee frumoase, situate in gradini superbe, fiind loc de
pelerinaj pentru mii de iranieni si turisti straini. Poetul Hafez, cel mai mare si mai iubit poet persan, a trait intre anii
1325-1389 si este faimos pentru catrenele sale superbe. Iranienii sustin ca daca te afli la mormantul lui si deschizi
cartea lui la intamplare, poezia care ti se arata ochilor iti prevesteste viitorul. Mormantul poetului Saadi este amplasat
intr-un colt de paradis, asemanator celui pe care l-a descris cu maretie in versurile sale, cand premareste frumusetile si
bogatiile nemasurate ale naturii.
Dupa vizita la mormintele celor doi poeti ilustri te vei putea relaxa intr-o ambianta paradisiaca, in Gradina Eram,
supranumita si Gradina Edenului. Aceasta imbina elementele traditionale persane cu cele vestice si contine un numar
mare de plante exotice, dar si arbori, cel mai apreciat fiind un exemplar de chiparos, numit Sarv-Ehaaz, care pare,
intradevar, o adevarata opera de arta a naturii.
Ziua 10: plecare din Shiraz
Mic dejun inclus
Cina inclusa
Transfer de la hotel la aeroport in Shiraz pentru imbarcarea in zborul spre casa.

Servicii
Bilet de avion pentru zbor international Bucuresti - Teheran, Shiraz - Bucuresti
Insotitor de grup
Transfer aeroport - hotel Teheran
Vizita Turnul Milad Teheran
Vizita Palatul Saad Aabad
Vizita Podul Tabiat
Vizita Muzeul National de Istorie si Arheologie
Vizita Palatul Golestan Teheran
Transfer Teheran - Kashan
Vizita Borujerdi si Tabatabaei Kashan
Vizita Moscheea Agha Bozorg Kashan
Vizita Gradina Fin Kashan
Transfer Kashan - Abyaneh
Vizita Abyaneh
Transfer Abyaneh - Isfahan
Vizita Palatul Chehel Sotun Safavid Isfahan
Vizita podurile istorice Si-o-seh si Khaju Isfahan
Vizita Piata Naqsh-e-Jahan (Imam) Isfahan
Vizita Moscheea Sheikh Lotfollah Isfahan
Vizita Palatul Ali Qapu Isfahan
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Vizita Catedrala Vank Isfahan
Vizita Marele Bazar Isfahan
Vizita Moscheea Manar Jonban Isfahan
Transfer Isfahan - Na’in - Yazd
Vizita Moscheea Jame Nain
Vizita Gradina Dolat Abad Yazd
Vizita Moscheea Jameh Yazd
Vizita Complexul Amir Chakhmaq Yazd
Vizita Turnurile Tacerii
Transfer Yazd - Shiraz
Tur Pasargad
Tur Persepolis
Vizita Bazarul Vaikil Shiraz
Vizita Moscheea Jameh-ye Atigh
Tur de oras Shiraz
Transfer hotel - aeroport Shiraz
Cazare 9 nopti la hotelurile mentionate in tipurile de camera indicate;
Mesele mentionate in oferta

Servicii incluse
Bilet de avion pentru zbor international Bucuresti - Teheran, Shiraz - Bucuresti
Insotitor de grup
Transfer aeroport - hotel Teheran
Vizita Turnul Milad Teheran
Vizita Palatul Saad Aabad
Vizita Podul Tabiat
Vizita Muzeul National de Istorie si Arheologie
Vizita Palatul Golestan Teheran
Transfer Teheran - Kashan
Vizita Borujerdi si Tabatabaei Kashan
Vizita Moscheea Agha Bozorg Kashan
Vizita Gradina Fin Kashan
Transfer Kashan - Abyaneh
Vizita Abyaneh
Transfer Abyaneh - Isfahan
Vizita Palatul Chehel Sotun Safavid Isfahan
Vizita podurile istorice Si-o-seh si Khaju Isfahan
Vizita Piata Naqsh-e-Jahan (Imam) Isfahan
Vizita Moscheea Sheikh Lotfollah Isfahan
Vizita Palatul Ali Qapu Isfahan
Vizita Catedrala Vank Isfahan
Vizita Marele Bazar Isfahan
Vizita Moscheea Manar Jonban Isfahan
Transfer Isfahan - Na’in - Yazd
Vizita Moscheea Jame Nain
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Vizita Gradina Dolat Abad Yazd
Vizita Moscheea Jameh Yazd
Vizita Complexul Amir Chakhmaq Yazd
Vizita Turnurile Tacerii
Transfer Yazd - Shiraz
Tur Pasargad
Tur Persepolis
Vizita Bazarul Vaikil Shiraz
Vizita Moscheea Jameh-ye Atigh
Tur de oras Shiraz
Transfer hotel - aeroport Shiraz
Cazare 9 nopti la hotelurile mentionate in tipurile de camera indicate;
Mesele mentionate in oferta

Oferte Circuit de grup - Discover Iran, 10 zile - mai 2021, Iran
Tip oferta
Zbor, taxe si asigurare incluse

Perioada
14.05.2021 - 23.05.2021

Pret
1 950.00 EUR
9 nopti

(Bacsis inclus)

1 adult

Hotel: HOTEL TEHERAN 4*
Camera: Standard Room
Masa: Conform itinerar
Zbor, taxe si asigurare incluse

14.05.2021 - 23.05.2021

1 950.00 EUR
9 nopti

(Bacsis inclus)

1 adult

Hotel: HOTEL KASHAN 4*
Camera: Standard Room
Masa: Conform itinerar
Zbor, taxe si asigurare incluse

14.05.2021 - 23.05.2021

1 950.00 EUR
9 nopti

(Bacsis inclus)

1 adult

Hotel: HOTEL ISFAHAN 4*
Camera: Standard Room
Masa: Conform itinerar
Zbor, taxe si asigurare incluse

14.05.2021 - 23.05.2021

1 950.00 EUR
9 nopti

(Bacsis inclus)

1 adult

Hotel: HOTEL YAZD 4*
Camera: Standard Room
Masa: Conform itinerar
Zbor, taxe si asigurare incluse

14.05.2021 - 23.05.2021

(Bacsis inclus)
Hotel: HOTEL SHIRAZ 4*
Camera: Standard Room
Masa: Conform itinerar
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1 950.00 EUR
9 nopti
1 adult

