Ιστορικό Ιράν
Ομαδικό ταξίδι

Σιράζ, Ισφαχάν, Τεχεράνη
Περσέπολη, Πασαργάδες, Γιαζντ

Σαχ Αμπάς

Naqshe Jahan Square - Isfahan

Διάρκεια ταξιδιού: 9 μέρες
Αναχωρήσεις:
16/11, 22/12, 18/01 & 15/02, 08/03, 22/03
Κόστος κατ΄ άτομο:
Ξενοδοχεία:
4*
5*
4*
5*
Δίκλινο δωμάτιο:
787€
929€
Τιμές αναμένονται
Επιβ. Μονοκλίνου:
185€
420€
*SMART PRICE Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις 40 μέρες πριν την αναχώρηση.
*Δυνατότητα πληρωμής έως 12 μηνιαίες άτοκες δόσεις.

Civilization and History
Πτήση για την Περσία
Με ενδιάμεσο σταθμό. Ολονύκτια πτήση.

2η μέρα: Σιράζ - Περιήγηση στη Πόλη
Άφιξη νωρίς το πρωί στο Σιράζ, την καλλιτεχνική «ψυχή» της χώρας και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Αργότερα θα συνεχίσουμε με μία περιήγηση στην
πόλη, για να δούμε μεταξύ άλλων, τα μαυσωλεία των ποιητών Σααντί και Χαφέζ, το
πάρκο Μπαγκεράμ και το ιερό τέμενος Σαχτσεραγκ με αριστουργήματα
απερίγραπτης ομορφιάς στο εσωτερικό του.

3η μέρα: Σιράζ - Περσέπολη - Νάγκσε - Ναξιρουστάμ - Πασαργάδες Γιαζντ
Το πρωί, θα αναχωρήσουμε για την Περσέπολη, στα ερείπια της οποίας
συμπυκνώνεται όλη η φήμη και η δόξα της αρχαίας περσικής αυτοκρατορίας.
Συνεχίζουμε με την Ναξιρουστάμ, στην οποία είναι λαξευμένοι οι τάφοι των
γνωστότερων Περσών βασιλέων, για να καταλήξουμε στις Πασαργάδες, όπου
διατηρείται ο τάφος του Κύρου του Μεγάλου. Στη Γιαζντ, την ιερή πόλη των
ζωροαστρών, θα έρθουμε για να διανυκτερεύσουμε.

4η μέρα: Γιαζντ - Ναιν - Ισφαγάν
Το πρωί, θα επισκεφθούμε τον πύργο της Σιωπής , το ναό Atashadesh με την
άσβεστη ιερή φωτιά, το τζαμί της παρασκευής ( εξωτερικά) και την πλατεία
Chakhmal. Συνεχίζουμε, μέσω Νάιν, για το Ισφαχάν, διάσημο για τα χαλιά του, το
οποίο τον 16ο αιώνα, ο Σάχης των Σαφαβίδων Abbas A (1588 – 1629) έκανε
πρωτεύουσά του.

5η - 6η μέρα: Ισφαχάν - Περιήγηση στην Πόλη
Τις δύο μέρες που θα έχουμε στη διάθεση μας, στο Ισφαχάν, θα δούμε τα
αξιοθέατα της πόλης, τα σπουδαιότερα εκ των οποίων, ανάγονται στη λαμπερή
περίοδο του Σαχ Αμπάς, τις γέφυρες του ποταμού Ζαγιαντέχ το Γαλάζιο τζαμί, το
τέμενος Λοτφουλάχ, τα παλάτια Αλί Κάπου και Τσέχελ Σατούν, την πλατεία Μαϊντάν
- αλ-Ιμάμ. Επίσης η αρμένικη συνοικία Τσουλφά, με τον τοιχογραφημένο ναό Βανκ,
που συγκεράζει την ισλαμική αρχιτεκτονική με την χριστιανική αναγεννησιακή, το
ενδιαφέρον μουσείο της και το σκεπαστό παζάρι, από τα ωραιότερα που έχετε δει
ποτέ.

7η μέρα: Ισφαχάν - Κασσάν - Τεχεράνη
Το πρωί, θα αναχωρήσουμε για την Τεχεράνη, με ενδιάμεση στάση στο Κασσάν, για
να επισκεφθούμε το πιο περίτεχνο παζάρι της πόλης και το αρχοντικό Μπουτζρέντι
του 19ου αιώνα. Συνεχίζοντας για την πρωτεύουσα θα αντικρύσουμε στον ορίζοντα
την ιερή πόλη Κόμ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

8η μέρα: Τεχεράνη - Περιήγηση στην πόλη
Το πρωί θα συνεχίσουμε με μία περιήγηση στην πόλη, η οποία έχει αρκετά
αξιοθέατα και μουσεία τα οποία φιλοξενούν μοναδικούς θησαυρούς. Θα επισκεφθούμε την αγορά, θα δούμε το παλάτι Saab Abad, το τζαμί Ιμάμ, τον Εθνικό κήπο,
το κοινοβούλιο, το αρχαιολογικό μουσείο, το μουσείο χαλιών και το μουσείο
κοσμημάτων.

9η μέρα: Τεχεράνη - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.

Περιλαμβάνονται:
 Ασφαλείς μεταφορές
-

Αεροπορικά εισιτήρια με αξιόπιστες αεροπορικές εταιρείες και τις
συντομότερες δυνατόν χρονικές ανταποκρίσεις
Μεταφορές με ασφαλή και πολυτελή λεωφορεία, τα καλύτερα διαθέσιμα

 Ξενοδοχεία
- Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*, ή 5*, (επιλογής σας) σε δίκλινα
δωμάτια με ιδιαίτερο λουτρό / ντους

-

Διατροφή
Ημιδιατροφή κάθε μέρα

 Ασφάλεια παντού
-

Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης
Πλούσια ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση (προαιρετικά)

 Συνοδοί-Συνοδοιπόροι
-

Κοντά σας κάθε μέρα, έμπειρος, συμπαραστάτης στο ταξίδι σας
Έμπειροι τοπικοί χαμογελαστοί ξεναγοί με γνώση και συνέπεια

*Πτήσεις: Με Turkish Airlines / Aegean Airlines

Σημείωση:
Το ταξίδι εκτελείται με ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων, σε περίπτωση που η
συμμετοχή είναι μικρότερη (10 άτομα τουλάχιστον) το ταξίδι δεν ακυρώνεται και
εκτελείται με επιβάρυνση 130€ το άτομο.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται:
Οι φόροι των αεροδρομίων, οι επίναυλοι καυσίμων, τα φιλοδωρήματα,
τα αχθοφορικά η ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση 625€ και η βίζα εισόδου
στην Περσία 75€. Οι τοπικοί φόροι που δεν πληρώθηκαν στην Ελλάδα.

Ταξιδιωτικά έγγραφα:
Απαιτείται έγκυρο και υπογεγραμμένο διαβατήριο με 6 μήνες ισχύ από την είσοδο
σας στην περιοχή και δύο πρόσφατες φωτογραφίες διαβατηρίου
Βίζα εισόδου στην Περσία 70€ περίπου
Απαιτείται σκαναρισμένη έγχρωμη φωτογραφία του διαβατηρίου σας 18 μέρες πριν
την αναχώρηση σας.

Υγειονομικές Προφυλάξεις:
Δεν απαιτούνται εμβόλια ή άλλου είδους προληπτική αγωγή.
Το νερό δεν είναι πόσιμο.

Εγγραφές
Η εγγραφή στο ταξίδι που επιθυμείτε να συμμετάσχετε, θεωρείται έγκυρη εφ’ όσον
προκαταβάλετε το 45% της αξίας του και εξοφλήσετε το υπόλοιπο απ’ ευθείας στην
εταιρεία μας ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα, 20 μέρες πριν από την
αναχώρηση.
Πληρωμές επίσης μπορείτε να κάνετε, με προκαταβολή το 45% της αξίας του
ταξιδιού και το υπόλοιπο με την πιστωτική σας κάρτα μέχρι και 12 άτοκες μηνιαίες
δόσεις.

Αποσκευές
Επιτρέπεται να μεταφέρετε στη διάρκεια του ταξιδιού σας, μία βαλίτσα, βάρους,
μέχρι 20 κιλά και μία χειραποσκευή στο αεροσκάφος. Αν παραβείτε αυτόν τον
κανονισμό, για κάθε επιπλέον βάρος πληρώνετε επί τόπου στον αερομεταφορέα.

Φιλοδωρήματα
Καλύπτουμε τα βασικά φιλοδωρήματα, για την σωστή εκτέλεση των
προγραμμάτων, αλλά τα γενικά φιλοδωρήματα είναι υποχρεωτικά και
ανακοινώνονται από τους συμβούλους των ταξιδιών μας, ανά περίπτωση.

Ξενοδοχεία
Τα δωμάτια δίνονται συνήθως στους ταξιδιώτες μετά τις 14.00 και παραδίδονται
στις 12.00 ανεξαρτήτως της ώρας άφιξης ή αναχώρησης. Τα δωμάτια είναι
στάνταρτ, όπως και τα 3κλινα με προσθήκη τρίτου κρεβατιού, που περιορίζει το
χώρο του δωματίου.
Κατά την έξοδο σας, πάρτε μαζί σας την κάρτα ξενοδοχείου (διεύθυνση,
τηλέφωνο…)

Φάρμακα
Για τυχόν προσωπικά φάρμακα, που φέρετε μαζί σας, φροντίστε η ποσότητα να
καλύπτει τη διάρκεια του ταξιδιού. Γράψτε τις χημικές ουσίες που περιέχουν και
έχετε μαζί σας την ιατρική συνταγή. Τοποθετήστε τα στη χειραποσκευή.
Σετ ξυρίσματος, αποσμητικό, αρώματα, σετ πεντικιούρ και μανικιούρ, τοποθετήστε
τα στη βαλίτσα.

Φωτογραφίες
Μην φωτογραφίζετε άτομα, εάν πρώτα δεν ζητήσετε την άδεια τους.

Όροι Συμμετοχής
Η εγγραφή σας στο πρόγραμμα του ταξιδιού περιλαμβάνει την αποδοχή των
γενικών όρων συμμετοχής της εταιρείας μας.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις:
Τηλ: +30 211 182 0000, Φαξ: +30 210 805 5865
email: info@travelway.gr website: www.travelway.gr

