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Iran 
Descobrint l’ 
antiga Pèrsia 

 
14 al 24  Maig 2015 

 

 
 

 
 
DIA 14 Maig.  BARCELONA – ISTAMBUL - SHIRAZ 
 
Sortida en vol de línia regular amb destinació Shiraz, via 
Istanbul. Arribada de matinada, recepció i trasllat a l'hotel. 
Ciutat localitzada al sud-oest de l'Iran, es troba a 1.486 m sobre 
el nivell del mar, al peu de les Muntanyes Zagros. Shiraz va ser 
capital de Pèrsia durant la Dinastia Zand, entre 1750 i 1794. Es 
coneguda com la ciutat de la poesia, el vi, les roses i les cuques 
de llum. Allotjament. 
 
DIA 15 Maig.  SHIRAZ 
 
Esmorzar. Visita de Shiraz, aquesta, té bells jardins com  
Narenjestan el jardí dels tarongers amb el seu  impregnant 
aroma o el jardí d’Bagh-é-Eram, els Mausoleus dels poetes 
perses Hafez o Saadi amb el seus agradables jardins. Podrem 
veure bells palaus i madrasses (escoles alcoràniques). 
L'avinguda central de la ciutat està vorejada per una majestuosa 
calçada de plàtans, i una enorme ciutadella de maons, roman 
com l'eix central de la ciutat. Entre les mesquites destaca la de 
Nasir ol Molk amb els seus vitralls multicolors que ens 
transportaran a un altre mon.  
 
 

Tan sols rememorant el seu antic nom es diu tot. Pèrsia, un dels imperis més extens 
que han existit, bressol de civilitzacions, des dels aquemènides fins als qajars, 
passant pels mongoles de Tamerlán, i amb un meravellós passat artístic. Gràcies a 
això, avui dia podem gaudir d'una barreja arquitectònica bellíssima, ciutats com 
Isfahan, Kerman o Persépolis es mostren majestuoses amb un gloriós passat. Un 
besant molt important a ressaltar i que fa que el viatge sigui més agradable és la 
gent. Us sorprendrà l'amabilitat i simpatia amb la que us rebran. Si el viatger vol 
conèixer una de les realitats més sorprenents en el nostre petit món, s'ha d'apropar 
a Iran. Ha de recórrer tranquil els seus basars, admirar els edificis de Yazd o els 
santuaris zoroastristas, recórrer amb la mirada oberta les seves ruïnes a Persépolis 
i la realitat dels carrers de Teheran. Aquest viatge és una oportunitat única per 
apropar-nos i conèixer un poble culte i hospitalari. Un viatge imprescindible per als 
amants de la cultura i que gaudiran de magnífics vestigis d'antigues ciutats, 
glorioses mesquites i mausoleus, i interessants museus. Una escapada a un món 
desconegut que mai oblidarà. Iran és un misteri encara per descobrir. 
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Finalitzarem la visita al preciós Basar Vakil, on es troben els 
banys Vakil Hammam la Mezquita i una  infinitat de petits 
restaurants i comerços encantadors, atesos per amables 
comerciants desitjosos d'entaular conversa amb els estrangers. 
Després de la visita, retorn a l'hotel.  
Allotjament. 
 
DIA  16 Maig.   SHIRAZ 
 
Esmorzar a l'hotel. Sortida cap a les ruïnes de l'antiga capital 
de l'imperi persa, la singular Persèpolis, declarada patrimoni 
de la humanitat per Unesco, és un dels llegats més importants 
del món antic. Fundada per Darío I al 518 AC i ampliada per 
Xerxes i Artaxerxes I que van governar Pèrsia  entre el 486 
fins al 425 AC. Va ser incendiada per Alexandre el Gran en el 
331 a. de C. Pujarem per entrar per la Porta de Xerjes, 
flanquejada per dos bous alats. Darrere trobem les restes del 
"Palau de les mil columnes" i l'Apadana o la sala de les 
Audiències Reials amb les seves escales decorades amb 
relleus. Recorrem també el petit Museu Arqueològic. 
Continuarem fins Naqsh-é-Rustam on descobrirem les 
Tombes de Darío I, Xerjes, Artaxerxes i Darío II, esculpides a 
la roca viva. Després de la visita, retorn a l'hotel passant per la 
Porta del Qoran. Allotjament. 
 
DIA  17 Maig.   SHIRAZ – YAZD  
 
Esmorzar a l'hotel. Sortida cap a Yazd. En ruta visitarem un 
lloc carregat d'història, Pasagarde antiga capital de Ciro el 
Gran. Visita de la Tomba de Ciro. Després de les visites, 
continuarem la nostra ruta cap a la ciutat-oasi de Yazd 
travessant un àrid paisatge. Arribada, trasllat a l'hotel. 
Allotjament. 
 
DIA  18 Maig.   YAZD  
 
Esmorzar. Recorregut per l'antiga ciutat de Yazd construïda 
enmig de l'altiplà, bressol dels Zoroastros,  és una de les 
ciutats més antigues de l'Iran i un viu exemple de la típica 
ciutat del desert. Yazd té una animada activitat social i és 
coneguda per la seva artesania. La seva arquitectura, d'una 
gran creativitat, està determinada per les condicions del desert, 
vents i temperatures. 
Visitarem la Mesquita de Jameh, una construcció del segle 
XIII molt ben conservada i les torres del silenci, també 
podrem veure la Mezquita de Amir Chajmagh, que es 
distingeix per la seva impressionant portalada amb dos alts 
minarets exquisidament decorats amb mosaics i el Temple del 
Foc, antic llegat dels zoroastres. Després de la visita, retorn a 
l'hotel i allotjament. 
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DIA 19 Maig.   YAZD - ISFAHAN 
 
Esmorzar a l'hotel i sortida per carretera cap a la bonica ciutat 
d’Isfahan, la "Perla de Persa" que conté la   major concentració 
de monuments islàmics de l'Iran. En ruta visitarem la població 
de Naeen on podrem veure la mesquita de Jameh i una casa 
tradicional Pirnia, on s'ubica un museu etnològic. Arribada a 
Isfahan, per la tarda, farem una volta per veure il·luminats els 
ponts monumentals que creuen el Zayande Rud: Pol-é-
Allahverdi Khan o dels 33 arcs i el Pol-é-Khaju. És aquesta, 
una ciutat per passejar i com no, perdre en els seus basars, 
places i carrerons. Després de la visita, retorn a l'hotel. 
Allotjament. 
 
DIA 20 Maig.  ISFAHAN 
 
Esmorzar a l'hotel. Allotjament. Visita de la Plaça "Naqsh-é 
Jahan" o mirall del món, on millor es perceben els temps 
d'esplendor de Isfahan, majestuós exemple de planificació 
urbana, declarat per UNESCO, Patrimoni de la Humanitat. Al seu 
voltant, hi ha els principals monuments de la ciutat: el Palau de 
Ali Qapou, el Palau Chehel Sotun, la Mesquita de Lotfollah i 
la Mesquita del Iman. Visitarem el Palau de Hasht Behest, el 
palau dels 8 paradisos, format per una sala amb cúpula central, 
quatre iwans laterals i estades adjacents en els quatre eixos 
diagonals. Trasllat a l'hotel. Allotjament. 
 
DIA 21 Maig.   ISFAHAN 
 
Esmorzar a l'hotel. Seguirem visitant la Catedral de Vank al 
barri armeni de la ciutat, es tracta d'una obra primitiva però 
plena de gustos i arcaisme. Data de l'any 1655, i és un 
compendi en què se sintetitzen conceptes cristians armenis amb 
l'art de les mesquites del període safàvida. Tarda lliure per 
recórrer els basars de la ciutat el Gran Basar i el Basar 
cobert, on es poden  comprar miniatures, cal·ligrafies i ceràmica 
entre els aliments i les espècies. 
 
DIA 22 Maig.  ISFAHAN – NATANZ - KASHAN -THERAN 
 

Esmorzar i sortida cap a Teheran. El dia d'avui és un dia ple de 
visites, totes molt interessants. Començarem per la població de 
Natanz, on podrem admirar la famosa Mesquita Jame. Ruta 
cap a la capital, però abans visitarem la població de Kashan. 
Aquesta ciutat oasi és famosa per catifes, ceràmica, les rajoles. 
Rica en arquitectura tradicional. Visitarem els banys del 
Sultan-Amir-Ahmad, la casa Broujerdi i els impresionants 
jardins Bagh-i-Fi. Arribada tard a Teheran, trasllat a l'hotel. 
Allotjament. 
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DIA 23 Maig. TEHRAN 

Esmorzar i sortida per realitzar les visites del Museu 
Arqueològic i el fabulós palau de Golestan, antic  complex 
real de la Dinastia Qajar a la capital de l'Iran. Està inscrit a la 
llista del Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO des del 2013. 
Seguirem la nostra visita al impressionant Museu de les Joies 
ubicat dins d’una enorme caixa forta. Per la nit, pujarem al 
mirador de Bame des don veurem la immensitat il·luminada de 
la ciutat de Teheran.  

Nit i serveis a bord. 

DIA 24 Maig. TEHRAN – ISTANBUL - BARCELONA 

Trasllat a l'aeroport a primera hora del matí per realitzar els 
tràmits d'embarcament i immigració. Sortida amb vol línia 
regular destinació Barcelona via Istanbul. 

Arribada a Barcelona i fi dels nostres serveis. 

 

 
 
 
VOLS SELECCIONATS: 
 
 
14 Maig. Barcelona – Istanbul       12.25 – 16.45 
14 Maig. Istanbul – Barcelona       21.10 – 02.30 (+1)  
 
24 Maig. Teheran – Istanbul         08.20 – 10.15  
24 Maig. Istanbul – Barcelona      13.55 – 16.40  
 
 
 
 
HOTELS SELECCIONATS: (o similars)  
      
SHIRAZ  Hotel Homa / Pars / Chamran 5*  
 
YAZD   Hotel Moshir / Safaiieh / Laleh 4* 
 
ISFAHAN  Hotel Abassi / Kowsar 5*  
 
TEHRAN  Hotel Espinas / Azadi 5*  
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PREUS:  
 
EL PREU INCLOU: 
 
• Vols en línia regular Barcelona – Shiraz - Teheran - Barcelona en classe turista. 
• Tots els trasllats en vehicle privat amb aire condicionat. 
• Guia privat de parla hispana. 
• Entrades als llocs a visitar i visites segons programa 
• Hotels a re confirmar en règim d'allotjament i esmorzar. 
• Pensió completa durant el viatge. 
• Tramitació del visat / Carta invitació. 
• Assegurança i dossier de viatge. 
 
El PREU NO INCLOU:  
 
• Estampació del visat (pagament en destinació) 
• Begudes durant els menjars i despeses personals. 
• El no especificat en el preu inclou. 
• Taxes aeroport a reconfirmar en el moment de l'emissió (270 €) 
• Assegurança de cancel·lació (opcional 65 €)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
“Art i cultura a l antiga Pèrsia” 

 

 
Preu per persona en base a habitació doble grup mínim 10 pax 
 
Socis UNESCO ................................................................. 2.475 € 
 
No socis UNESCO ............................................................ Consultar  
 
Suplement individual .........................................................   495 € 
 

Donada l'anticipació amb què es prepara i pressuposta el viatge (01/11/2014) i depenent 
de la quantitat de participants, el preu pot veure alterat fins a 20 dies abans de la sortida 
del viatge. Segons condicionals climatològiques o vials, les visites es poden veure 
alterades en el seu ordre, que no en la seva quantitat. 


