Si voleu més informació sobre aquest o d’altres viatges, no dubteu en posar-vos en contacte amb: info@tallerdeviatges.com

PÈRSIA:

L’hospitalitat Iraniana (11 dies)
Bufen vents de canvi a l'Iran. Una població amable, culta i acollidora ajuda al viatger a reflexionar sobre aquesta situació tan
sensible en els nostres dies. La ruta ens porta a les sofisticades ciutats mil · lenàries de la Pèrsia clàssica - Shiraz, Yazd i
Isfahan -.

Isfahan , Yadz i Shiraz .
Oasis envoltats pel desert , amb algunes de les grans
mostres d'arquitectura islàmica i una població culta i
hospitalària , que sorprèn al viatger .
Persépolis
Impressionants restes de l'antic imperi Persa . Palaus i
relleus en pedra que ens parlen de personatges
llegendaris com Xerxes , Dario I o Alexandre el Gran .
Teheran : confrontació de dues civilitzacions
El seu antic basar - més de 10 km . de carrerons , patis
i botigues i museus del Sa'd Abad: conjunt de 18 palaus
i antiga residència del Xa , convertits en diferents
museus . En els seus carrers , aparadors , places , es
palpen els dos ambients , cohabitant en dues eres
diferents .

DIES

ITINERARI

DINARS

ALLOTJAMENT

1

Vol ciutat d’origen – Shiraz

-

Hotel

2

Shiraz

D

Hotel

3

Shiraz – Persépolis – Shiraz

D

Hotel

4

Shiraz - Pasargad - Yazd (440 km)

D

Hotel

5

Yazd

D

Hotel

6

Yazd – Naiin - Isfahán (278 km)

D

Hotel

7

Isfahán

D

Hotel

8

Isfahán – Abyaneh - Kashan (215 km)

D

Hotel

9

Kashan - Teherán (223 km)

D

Hotel

10

Teherán

D

Hotel

11

Teherán. Vol tornada ciutat d’origen

D

-
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DIA: 1 - Vol ciutat d'origen - Shiraz
Presentació a l'aeroport a l'hora acordada i sortida
en vol amb destinació Shiraz. Arribada de
matinada i trasllat a l'hotel.
DIA: 2 - Shiraz
Shiraz és considerada com la capital cultural del
país i està situada a 1.540 m, al peu del Mte.
Akbar i a la vora del riu Khoshk. Envolten la ciutat
camps de tarongers i extenses praderies; per tot
això, se la coneix com "la ciutat de les flors i els
poetes".
Dia complet de visita a la ciutat. Comencem pel
jardí de Narengestan o Eram. A continuació la
mesquita de Nasir ol Molk, el castell de Kharim
Khan i la tomba de Saadi i Hafez. A la tarda, visita
del santuari de Ali Ebn i Hamzeh.
DIA: 3 - Shiraz - Persépolis - Shiraz
Esmorzar i sortida cap a les restes de l'antiga
ciutat de Persèpolis, declarada per la UNESCO
patrimoni de la humanitat. Construïda durant el
mandat de Darío I, va ser la capital dels
aquemènides; immenses esteles funeràries i
temples donen fe de la seva activitat durant el
segle X aC. Visita de les tombes aquemènides
gravades en roca a la falla de Naghs i Rostam.
Retorn a Shiraz i visita de la mesquita i el basar de
Vakil.
Allotjament a Shiraz.
DIA: 4 - Shiraz - Pasargad - Yazd (440 km)
Sortida direcció Yazd visitant en ruta Pasargad,
antiga capital del monarca aquemènida Ciro el
Gran. En ruta visitarem també l'antic arbre a
Abarghu. Arribada a Yazd i allotjament.
DIA: 5 - Yazd
Esmorzar i visita de la ciutat començant per les
torres del Silenci, mesquita Jame, temple
Zoroastre, el conjunt de Mir Chakhmagh i el barri
antic.
Yazd, una de les més antigues ciutats de l'Iran,
està situada prop del Mte Shir Kuh (4.000 m), en
ple desert. Es va construir en tova, amb un
enginyós sistema de refrigeració, - canals d'aigua
subterrània que es refreda a través de columnestorre -.
Té una animada vida social i és coneguda per la
seva refinada artesania.
El zoroastrisme, antiga religió dels perses abans de
l'arribada de l'Islam, té en Yazd una gran
comunitat de seguidors que augmenta d'any en
any.

PL. DEL PI, 3 - 08193 BELLATERRA - T. +34 935 929 936 - F. +34 936 922 725

Si voleu més informació sobre aquest o d’altres viatges, no dubteu en posar-vos en contacte amb: info@tallerdeviatges.com

PÈRSIA:

L’hospitalitat Iraniana (11 dies)
DIA: 6 - Yazd - Isfahan (278 km)
Sortida cap a Isfahan. En ruta visita de Nain, la seva mesquita i
el seu peculiar caravanserai. Arribada a Isfahan, situada en una
plana a la vora de Rio Zayandeh, ha estat considerada per la
UNESCO per la seva arquitectura i riquesa monumental com a
Patrimoni de la Humanitat. Visita dels antics ponts que creuen
el riu Zayandeh i els 33 Arcs de Sio Seh Pol.
La ciutat convida a passejar pels seus carrers a qualsevol hora.
DIA: 7 - Isfahan
Visita de dia complet a la ciutat.
La impressionant plaça de Naghshe Jahan, les mesquites de
l'Imam i del Divendres, el palau de Ali Qapou i el de Chel Sotun
i el gran basar ...
Isfahan era coneguda pels antics viatgers com "la ciutat més
bella del món".
A la nit, és agradable passejar per les dues ribes del riu,
prendre un te en algun dels bars del Pont dels 33 arcs i
conversar amb la gent.
DIA: 8 - Isfahan - Abyaneh -Kashan (215 km)
Al matí visita de l'església de Vank i el museu. Després de les
visites, sortida cap a Kashan, creuant el desert de Kavir, amb
un fons de muntanyes que proveeixen d'aigua a la ciutat.
Kashan és també coneguda pels dissenys i tints de les seves
catifes.
En ruta visita del bonic poble de Abyaneh, amb les seves cases
construïdes de fang i fusta.
DIA: 9 - Kashan - Teheran (223 km)
Esmorzar i visites del Jardí de Finn o del rei, on l'aigua flueix
per canals de marbre que discorren per sumptuosos pavellons
esmaltats. Visita de la casa d'Broujerdi. Continuació cap a
Teheran. En ruta visita del santuari de l'Imam Khomeini.
Arribada a última hora a Teheran i allotjament en hotel.
DIA: 10 - Teheran
Visita guiada de mig dia per la ciutat.
Visitarem els museus d'Arqueologia, de les joies i el Basar, amb
més de 10 km. de carrerons, patis i botigues.
A la tarda vam visitar la regió de Tuchal.
DIA: 11 - Teheran. Vol de tornada a ciutat d'origen
A l'hora acordada, trasllat a l'aeroport i embarcament en vol de
tornada. Arribada i fi dels nostres serveis.
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SERVEIS INCLOSOS:
• Vols ciutat d'origen - Shiraz i tornada des de Teheran ciutat d'origen (connexions intermèdies). Tarifa en classe
turista reduïda amb penalitzacions per canvi i / o cancel ·
lació.
• Trasllats d'aeroports d'entrada i sortida
• Hotels categoria 3 * i 4 * amb esmorzar. Habitacions
dobles amb bany / dutxa i aire condicionat.
• Visites i excursions segons itinerari. Entrades als llocs a
visitar incloses.
• Guia local de parla hispana durant tota la ruta
• Assegurança d'assistència en viatge, veure condicions de
la pòlissa. Opcionalment poden ampliar les cobertures de
despeses d'anul · lació; consulta
• IVA i impostos si fossin aplicables
SERVEIS NO INCLOSOS:
• Visat d'entrada
• Menjars no esmentades com incloses. begudes
• Visites i excursions opcionals
• Propines i extres personals
• Taxes aèries
• Ampliació de cobertures de l'assegurança d'assistència i
anul · lació (recomanat)
• Qualsevol servei no esmentat en l'apartat serveis inclosos

DOCUMENTACIÓ
Requeriments d'entrada per a ciutadans amb passaport espanyol:
- Passaport en vigor ( validesa superior a 6 mesos després de la data de sortida del país i sense visat d'entrada a Israel )
- Visat d'entrada al país .
VISAT I TRAMITACIÓ :
Per a estades al país menors de 14 dies :
Pre - visat o permís d'entrada ( gestionat per l'agència ) .
Per gestionar- és imprescindible fer-nos arribar en fer la reserva del viatge , una còpia escanejada del passaport , les dades
personals , la professió i dades del lloc / empresa de treball .
Amb aquesta sol · licitud autoritzada , el visat s'obté a l'arribada a l'aeroport de Teheran .
IMPORT aprox . 65 € ( pagament a arribar a l'aeroport )
És responsabilitat del viatger confirmar aquesta informació amb la facilitada pel Ministeri d'Afers Exteriors en la seva pàgina
web .
Ciutadans amb passaport d'una altra nacionalitat ( no espanyol ) : Contactar amb els respectius consolats i / o ambaixades
per conèixer les formalitats d'entrada que exigeixen els països visitats en el viatge .
Situació social i política del país de destinació : Viatges Tuareg es remet als avisos i recomanacions facilitats pel Ministeri
d'Afers Exteriors en la seva pàgina web .
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SANITAT
No hi ha vacunes obligatòries ni recomanacions sanitàries específiques .
Taller de Viatges pot informar únicament sobre els requeriments
sanitaris obligatoris exigits pel país de destinació , i afegir alguna
recomanació sobre la base a experiències pròpies . Les recomanacions
sanitàries i profilaxi deuen consultar amb un professional mèdic , o
dirigir-se als avisos dels organismes sanitaris oficials
La informació oficial sobre precaucions sanitàries i vacunes es pot trobar
al web del Ministeri de Sanitat i Consum
La Generalitat de Catalunya posa a disposició del viatger el telèfon de
Sanitat Respon 902 111 444 , i la pàgina web Consells i Vacunacions a
Viatgers Internacionals on trobar informació sobre els centres de
vacunació .
ALLOTJAMENTS
Hotels categoria 3 * i 4 * a les ciutats , habitacions dobles amb bany /
dutxa i aire condicionat . Els banys en els hotels iranians solen tenir les
dutxes obertes .
La qualitat dels serveis en els allotjaments i la seva catalogació vénen
donats pels organismes pertinents del país . Hi ha gran diferència en
matèria d'entendre els detalls en la qualitat dels serveis amb la nostra
cultura .
En els allotjaments dins la mateixa categoria pot haver diferències entre
les ciutats grans i les menys visitades i amb més dèficit
d'infraestructures.
TRANSPORTS
Minibús local per al transport en carretera.
Les carreteres no sempre estan en bones condicions i hi ha trams llargs a
recórrer, que permeten gaudir del paisatge. Els vols domèstics poden
portar retards.
Data de sortida 12/06 , 9/07 , 6/08 ,
10/09 , 11/10

Preu base

Grup 10 a 16 persones

2173,5 €

Grup 7 a 9 personas

2362,5 €

Supl. Habitació Individual
Tramitació pre visat
Taxes aèries (aprox.)

530 €
20 €
240 €
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DIFICULTAT / CONDICIONS DE VIATGE
Aquesta és una ruta còmoda.
Durant el mes d'abril s'ha de tenir en compte que hi ha una gran
oscil · lació de temperatures entre el dia i la nit. Durant el dia
el clima pot ser càlid i per contra a la nit, pot fer una mica de
fred.
Hi ha alguns trajectes llargs per carretera que són inevitables en
tractar d'un país de grans dimensions.
Es tracta d'un viatge de gran riquesa i varietat cultural. El fàcil
contacte amb la població iraniana, fa que el viatger torni a casa
amb una imatge molt diferent de la que tenia prèviament.
SOBRE LA VESTIMENTA A L'IRAN
Les dones que viatgen a l'Iran, han s'hauran d'atenir a les
estrictes regles que fixen la manera de vestir en els llocs
públics.
Caldrà portar el cap cobert amb un mocador (de cotó, seda o
llana segons l'època de l'any) de qualsevol color.
Les peces de la part superior jaquetes, samarretes, camises o
jerseis han tapar els malucs. Per a la part de baix qualsevol
pantalons o faldilla llarga és vàlida encara que sigui ajustat, si
es porta a sobre el que s'ha dit anteriorment.
Cal evitar escots, mànigues curtes, pantalons curts o bermudes.
Es poden portar sandàlies sense mitjons a l'estiu i tampoc hi ha
problemes amb els maquillatges.
Els homes poden vestir a la manera occidental però han de
portar sempre en els llocs públics els braços i cames cobertes.
Sol · licitar informació detallada al respecte.
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