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Descriere Circuit de grup - Discover Iran, 11 zile - cu Monica SimionIran
Program
Ziua 1: BUCURESTI - ISTANBUL
Ziua 2: ISTANBUL - TEHERAN
Transfer: null
Vizite: Turnul Azadi, un exemplu edificator de arhitectura post-islamica iraniana, a fost construit in anul 1971 pentru a
celebra 2.500 de ani de la fondarea Imperiului Persan.
Vizite: Turnul Milad (sau Turnul Nasterii), se numara printre primele 6 turnuri de televiziune ale lumii ca inaltime. Aici
te vei bucura de o minunata panorma asupra orasului Teheran.
Vizite: Podul Tabiat inseamna literalmente Podul Naturii si este cel mai mare pasaj din Teheran. Lung de 270 metri,
acest pod 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". De
aceea, podul nu a fost construit drept si contine banci si scaune.
Masa: Cina va fi servita la un restaurant local.
Cazare: Hotel 4* Teheran, Standard Room, meal plan Mic dejun
Ziua 3: TEHERAN
Vizite: Palatul Sahului Saad Aabad a fost 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; unele zone sunt utilizate de catre Organizatia Patrimoniului Cultural iranian, care este
responsabil pentru cele mai multe dintre artefacte, precum si aspectele culturale ale locatiei.
Vizite: Palatul Golestan, situat in apropiere de centrul orasului, este unul dintre cele mai vechi edificii ale Teheranului,
un complex regal din perioada dinastiei Qajara. In prezent este muzeu si resedinta oficiala a inaltilor oaspeti ai statului
Iranian, fiind inclus pe lista monumenelor UNESCO din anul 2013.
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Vizite: Muzeul National al Bijuteriilor din Teheran expune publicului cele mai importante bijuterii ale monarhilor
Iranului, din Evul Mediu si pana in perioada contemporana. Muzeul se afla la subsolul Bancii Nationale a Iranului, iar
exponatele fac parte din Trezoreria tarii. Cateva dintre bijuteriile renumite aflate aici: Darya-e Noor, imensul diamant
roz montat ca o brosa, faimos in intreaga lume si Globul Pamantesc realizat din aur si 51.366 de pietre pretioase.
Cazare: Hotel 4* Teheran, Standard Room, meal plan Mic dejun
Ziua 4: TEHERAN - KASHAN
Transfer: null
Vizite: Casa Boroujerdi a fost construita in anul 1857 de catre arhitectul Ustad Ali Maryam pentru sotia lui Haji Mehdi
Boroujerdi, un negustor bogat. Sotia acestuia provenea din familia Tabatabaei, o familie bogata si influenta, pentru
care arhitectul construise deja Casa Tabatabaei, cativa ani mai devreme. Casa Boroujerdi impresioneaza prin curtea sa
frumoasa dreptunghiulara si prin incantatoarele sale picturi murale realizate de pictorul regal Kamal-ol-molk. Trei
turnuri eoliene de cate 40 de metri inaltime fiecare realizeaza ventilarea cladirii, intreaga structura purtand insemnele
arhitecturale traditionale specifice caselor rezidentiale persane. Urmatoarea vizita va fi la Casa Tabatabaei, un alt
minunat exemplu de arhitectura persana, ce se intinde pe 5000 m² si are 40 de camere, 4 curti, 4 pivnite si 3 porticuri
cu arcade si bazine. Casa are la interior frumoase picturi murale si vitralii elegante; iar structural include elemente
persane traditionale, de exemplu andaruni, zona in care femeile casei se pot misca liber, fara sa fie vazute de straini, si
biruni, restul casei.
Vizite: Moscheea Agha Bozorg, aflata in centrul orasului, a functionat nu doar ca loc de rugaciune ci si ca scoala
islamica. Construita la sfarsitul secolului al XVIII-lea ca madrasa (scoala teologica musulmana), aici a fost numit ca
imam (conducator permanent al rugaciunilor) Molla Mahdi Naraghi II, figura proeminenta a clerului iranian, ce era
cunoscut si sub numele de Āghā Bozorgh, de unde vine si numele moscheei. Cu un design simetric unic, aceasta
contine doua iwan-uri mari (intrand rectangular cu bolta si trei pereti), unul la intrare si altul chiar in fata mihrab-ului
(nisa semicirculara ce indica directia spre Mecca), acesta avand doua minarete si o cupola din caramida.
Vizite: Gradina Fin este o minunata oaza de relaxare, unde vom poposi pentru cateva momente de odihna. Este una
dintre cele mai renumite gradini ale Iranului, cu piscina si livezi. Gradina Fin a fost proiectata pentru Shah Abbas I ca o
viziune tipic persana a paradisului. Cladirile originale safavide au fost inlocuite in mod substantial si reconstruite de
catre dinastia Qajar, insa aspectul copacilor si vasele de marmura sunt aproape de cele originale. Gradina in sine a fost
prima data constituita in urma cu 7000 ani. Aceasta este si locul in care a fost omorat Mirza Taghi Khan, cunoscut sub
numele Amir Kabir, cancelar al Nasser-al-Din Shah, regele Iranului in anul 1852.
Cazare: Hotel 4* Kashan, Standard Room, meal plan Mic dejun
Ziua 5: KASHAN - ABYANEH - ISFAHAN
Transfer: null
Vizite: Situat in provincia Isfahan, satul istoric Abyaneh are o nota aparte data de nuanta rosiatica a materialelor
folosite la constructii de intreaga comunitate. Satul este unul dintre cele mai vechi din Iran, iar prin farmecul sau
deosebit atrage numerosi turisti autohtoni si straini pe tot parcursul anului, mai ales in timpul sarbatorilor si
ceremoniilor traditionale. Femeile de acolo care respecta traditia poarta de obicei o esarfa lunga, alba, cu un model
colorat pe ea, care le acopera umerii si partea superioara a corpului, pana la brau. De-a lungul timpului, localnicii
abyunaki au perseverat in a-si mentine portul traditional, in ciuda presiunilor venite in mod constant de la Guvern.
Transfer: null
Vizite: Podul Si-o-seh a fost construit din ordinul regelui Shah Abbas I, avand 33 de arcade, feeric iluminate pe timp de
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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.
Vizite: Palatul Chehel Sotun, cunoscut si ca Palatul cu 40 de coloane, 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.
Cazare: Hotel 4* Isfahan, Standard Room, meal plan Mic dejun
Ziua 6: ISFAHAN
Vizite: Piata Naqsh-e-Jahan este 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.
Vizite: Moscheea Imam, situata in partea sudica a Pietei Naqsh-e-Jahan, a 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.
Vizite: 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.
Vizite: Palatul Ali Qapu a fost 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.
Vizite: 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 cupola creata in stil islamic.
Vizite: Moscheea Jameh este cunoscuta ca fiind cea mai veche moschee din oras si una dintre primele moschei
construite in Iran. Estimata a fi construita intre anii 771-773, moscheea a suferit mai multe distrugeri in urma
incendiilor si cutremurelor, fiind reconstruita in 1051 si devenind moscheea imperiala a selgiucizilor. In anul 2012
moscheea a fost inclusa in Patrimoniul Mondial UNESCO.
Vizite: In Bazarul din Isfahan 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.
Cazare: Hotel 4* Isfahan, Standard Room, meal plan Mic dejun
Ziua 7: ISFAHAN - NA’IN - YAZD
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Transfer: null
Vizite: Constructia dateaza din secolul al VIII-lea e.n., insa a fost ulterior refacuta aproape in intregime, dupa invazia
islamica. Jameh este una dintre cele mai vechi moschei, remarcabila prin tencuiala sa deosebita, zidaria din jurul curtii
si prin linistea pe care o ofera subsolul sau, care in zilele toride de vara, dar si in zilele geroase, este o adevarata oaza
de relaxare; temperatura aici este intotdeauna moderata, intre 10 -15 grade Celsius. Se pare ca in trecut, inainte sa fie
inaltata moscheea, subsolul a fost folosit ca templu al focului. Fata de altele, Moscheea Jame din Na’in nu are un hol de
intrare la rugaciune si nici cupola. Un minaret octogonal, inalt de 28 de metri a fost adaugat moscheii in urma cu 700
de ani. In mijlocul curtii, esti inconjurat de 14 coloane, fiecare avand o fatada ornata cu o deosebita atentie la detalii.
Una dintre cele mai rafinate lucrari de arta din interiorul lacasului de cult este chiar balconul de unde se tin predicile
religioase, construit din lemn, cu incrustari decorative, in forme geometrice, care se potrivesc perfect ca intr-un puzzle.
Transfer: null
Vizite: 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.
Vizite: Moscheea Jameh este 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.
Vizite: Complexul Amir Chakhmaq, o constructie impunatoare, remarcabila prin simetrie, este 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.
Vizite: 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.
Cazare: Hotel 4* Yazd, Standard Room, meal plan Mic dejun
Ziua 8: YAZD - PASARGADAE - SHIRAZ
Vizite: In Turnurile Tacerii se practicau funeralii celeste ale zoroastrienilor, interzise incepand de acum o jumatate de
veac. In interiorul acestor ziduri circulare de calcar, zoroastrienii isi aduceau mortii, pentru ca trupul neinsufletit sa
ramana doar cu soarele si vulturii si sa nu intineze nici pamantul binefacator, nici aerul si nici apa. Prin urmare, in
aceasta credinta a zoroastrienilor isi are radacina si primul manifest ecologic al lumii. Si azi, cand isi ingroapa mortii in
cimitirul de la poalele colinelor pe care se inalta misterioasele turnuri ale tacerii, zoroastrienii cred la fel: ca nimic nu e
bine sa tulbure ori sa murdareasca puritatea sacra a lumii.
Transfer: null
Tur: Pasargadae, prima capitala a achemizilor, a fost fondata de Cirus II cel Mare, in Persia, in sec al VI-lea i.e.n. Locul,
gradinile si mausoleul lui Cirus sunt remarcabile exemple de arhitectura si arta pentru acea vreme si relevante marturii
ale civilizatiei persane. Vestigiile intinse pe 160 ha, de o importanta deosebita includ: Mausoleul lui Cirus II, Tall-e
Takht, o terasa fortificata, un ansamblu de porti regale, un hol pentru auditoriu, un palat residential si gradini.
Pasargadae poarta insemnele si semnificatia grandioasa a celei dintai capitale a primului imperiu multicultural din
Orientul Mijlociu. Cu o deschidere catre influentele ce veneau dinspre estul Marii Mediterane si dinspre Egipt si pana la
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Raul Ind, cel mai lung curs de apa care traverseaza Asia de Sud, Imperiul Persan a fost imperiul care a respectat
diversitatea culturala a diferitelor popoare ce au patruns in interiorul teritoriului, lucru care se reflecta in stilul
architectural al fortaretei. Situl istoric Pasargadae a fost inclus in patrimoniul mondial UNESCO, in anul 2004.
Transfer: null
Cazare: Hotel 4* Shiraz, Standard Room, meal plan Mic dejun
Ziua 9: SHIRAZ - PERSEPOLIS - SHIRAZ
Transfer: null
Tur: Persepolis este fara indoiala un must see pentru toti turistii care vin sa cunoasca istoria si cultura acestei tari, este
o emblema pentru ceea ce a reprezentat in antichitate Imperiul Persan si pentru ceea ce este astazi Iranul. Capitala a
Imperiului Persan din antichitate, Persepolis a fost intemeiat prin anii 520 i.e.n. in timpul domniei lui Darius I din
dinastia achemizilor, iar numele provine din limba greaca si inseamna Orasul persilor. Orasul a fost insa distrus
aproape in totalitate in anul 330 i.e.n. de Alexandru cel Mare. Ruinele impresionante ramase pastraza si astazi
grandoarea acelor vremuri si au fost declarate pe o raza de 60 km patrimoniu UNESCO.
Tur: Vei vizita Naqsh-e Rostam cu cele patru morminte apartinand regilor din perioada achemida, sculptate in stanca
la o inaltime considerabila deasupra solului. Mormintele sunt cunoscute pe plan local sub denumirea de crucile
persane, datorita formei fatadelor acestor morminte. Intrarea la fiecare mormant se afla in centrul fiecarei cruci, care
se deschide intr-o camera mica, unde se gasesc sarcofagele regilor. Unul dintre morminte este identificat in mod
explicit printr-o inscriptie, ca fiind mormantul lui Darius I cel Mare. Celelalte trei morminte sunt considerate a fi ale lui
Xerxes I, Artaxerxe I si Darius II. Mormintele au fost jefuite dupa cucerirea Imperiului Achaemenid de Alexandru cel
Mare.
Transfer: null
Vizite: Bazarul Vakil, cel mai important bazar din Shiraz, se afla in centrul istoric al orasului, avand structura in forma
de cruce si curti interioare deosebite. Din bazar pot fi achizitionate toate genurile de covoare persane, condimente,
precum si produse de artizanat si antichitati.
Cazare: Hotel 4* Shiraz, Standard Room, meal plan Mic dejun
Ziua 10: SHIRAZ
Vizite: Moscheea Nasir ol-Molk, una dintre cele mai spectaculoase din tara, mai este numita si Moscheea Roz, datorita
gresiei 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.
Vizite: Fortareata Karim Khan, astazi muzeu, 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.).
Vizite: 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.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (10.01.2023 02:38)

Vizite: Gradina Eram, supranumita si Gradina Edenului, 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, intr-adevar, o adevarata opera de arta.
Masa: Cina va fi servita la un restaurant local in Shiraz.
Cazare: Hotel 4* Shiraz, Standard Room, meal plan Mic dejun
Transfer: null
Ziua 11: SHIRAZ - ISTANBUL - BUCURESTI

Servicii incluse
Bilete de avion pentru zborurile mentionate
Taxele de aeroport pentru zborurile internationale si interne
Bagaj de cala pentru zborurile internationale (daca nu se specifica altfel)
Cazare 9 nopti la hotelurile alese, in tipul de camere specificat.
Mesele mentionate in program
Toate transferurile, tururile si vizitele mentionate in program
Toate taxele de intrare la obiectivele turistice mentionate in program
Ghid local dedicat pentru tururile si vizitele incluse
Bacsis ghizi locali si soferi
Insotitor de grup din partea Agentiei noastre
Serviciu telefonic de urgente 24/7
Taxele de serviciu
Orar de zbor:
Plecare Bucuresti 03.03.2023 ora 21:20; Sosire Istanbul 03.03.2023 ora 23:40; Turkish Airlines; durata 1:20
Plecare Istanbul 04.03.2023 ora 01:45; Sosire Teheran 04.03.2023 ora 05:20; Turkish Airlines; durata 3:5
Plecare Shiraz 13.03.2023 ora 02:45; Sosire Istanbul 13.03.2023 ora 06:30; Turkish Airlines; durata 4:15
Plecare Istanbul 13.03.2023 ora 08:35; Sosire Bucuresti 13.03.2023 ora 08:50; Turkish Airlines; durata 1:15

Servicii neincluse
2

Informatii utile
La confirmarea rezervarii:50%, cu 60 inainte de plecare: 50%,
Nu include asigurare de calatorie
Mentionam ca variantele de cazare sunt disponibile la data realizarii ofertei. Agentia nu poate garanta
disponibilitatea lor decat in momentul rezervarii. In cazul in care una dintre optiunile de cazare devine indisponibila
va vom oferi alternative similare. Clasificarea pe stele a unitatilor de cazare este cea atribuita oficial de catre
ministerul de resort ale tarilor respective si ca atare, respecta normativele locale.
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Pret

Teheran, Hotel 4* Teheran, 4**

03.03.2023 - 13.03.2023

Standard Room, masa: Mic dejun
Kashan, Hotel 4* Kashan, 4**
Standard Room, masa: Mic dejun
Isfahan, Hotel 4* Isfahan, 4**
Standard Room, masa: Mic dejun
Yazd, Hotel 4* Yazd, 4**
Standard Room, masa: Mic dejun
Shiraz, Hotel 4* Shiraz, 4**
Standard Room, masa: Mic dejun
Pachet Optiunea 1
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4 780.00 EUR
10 nopti
2 adulti

