Program:
Perioada

ANUL NOU PERSAN, MAREA SĂRBĂTOARE NOWRUZ - O călătorie spirituală cu Exact Tours
14– 26 martie 2022 ( 13 zile / 11 nopți)
TEHERAN – ABYANEH – KASHAN – IIDFAHAN – NAEIN – YAZD – PERSEPOLIS – SHIRAZ

Anul Nou Persan, marea sărbătoare Nowruz
- O călătorie spirituală în Iran (14.03 – 25.03.2022, 12 zile/11 nopți)
Itinerar: TEHERAN – ABYANEH – KASHAN – ISFAHAN – NAEIN – YAZD – PERSEPOLIS – SHIRAZ

1.890 Euro/pers
Ofertă valabilă în limita locurilor disponibile
Grup restrâns, de maximum 18 de persoane

O călătorie în Iran e mai mult decât o vacanță. E o explorare, deloc nelipsită de emoție și
extaz, a unei țări modelate de culturi, civilizații și religii diferite. Dincolo de splendorile vechii Persii, de
patrimoniul excepțional material, vom avea ocazia să trăim una dintre cele mai mari și vechi
sărbători ale primăverii: Nowrooz sau Anul Nou Iranian. Vom vedea focurile aprinse de zoroastrieni în
Yazd și vom sări peste ele, asemenea localnicilor, pentru a ne purifica, ne vom bucura de atmosfera
de sărbătoare de la mormintele poeților persani în Shiraz, vom participa, alături de mulțime la
celebrarea reînvierii naturii.
Călătoria începe pe străzile din Teheran , continuă în fermecătorul sat Abyaneh, cu o porție de
liniște și cultură locală autentică, trece prin deșertul seren al Iranului, care ne va găzdui pentru o
noapte. Ne vor încânta ruinele fostei capitale imperiale Persepolis și ascunsul farmec al caselor vechi
din Kashan, vom târgui covoare la Isfahan și vom vedea o rutină de fitness dezvoltată în milenii și
parte din patrimoniul UNESCO. Avem ocazia de a învăța despre cea mai veche religie monoteistă a
lumii, chiar de la un preot zoroastrian și de a ne bucura de prietenia, deschiderea și căldura
iranienilor.

Ziua 1 (luni, 14 martie 2022). BUCUREȘTI - TEHERAN
• Ne întâlnim însoțitorul de grup la ora 9:00 în Aeroportul Henri Coandă și plecăm spre Doha la 11:50
cu zborul QR 220;
• Sosirm la Doha la 17:30 și plecăm către Teheran la 19:00 cu QR498.
• Sosim în Teheran la ora 21:40. BINE AȚI VENIT ÎN TEHERAN!
• Ne întâlnim cu ghidul local si ne transferăm la hotel.
• Cazare în Teheran la hotel de 4 stele ( Ferdowsi Grand Hotel 4* sau similar)

Ziua 2 (marți, 15 martie 2022). TEHERAN
• În cele două zile în Teheran, vom vedea cele mai frumoase palate ale capitalei iraniene, care spun,
prin arhitectura aparte și colecțiile de obiecte din muzeele lor, povestea dinastiilor de șahi Qajar și
Pahlavi. Vom vizita:
• Muzeul Bijuteriilor, este unul din primele zece muzee de bijuterie din lume, aici vedem uimitoarele
și bijuterii a șahilor
• Plecăm apoi în nordul orașului Teheran, zona rezidențială, la munte, în Darband după care ne
întoarcem în centru.
• Seara participăm la Chaharshanbeh Soor, un festival vechi de milenii al focului, pe care astăzi îl țin
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deopotrivă zoroastrienii și musulmanii din oraș. Sărim peste focurile aprinse pe străzile orașului și
admirăm copiii mascați care colindă casele. Începem să intrăm în atmosfera specială a așteptării
Anului Nou.
• Cina la Milad Tower, al 6-lea cel mai înalt turn din lume, de unde vom putea admira focurile de
artificii.
• Cazare în Teheran la hotel de 4 stele ( Ferdowsi Grand Hotel 4* sau similar)

Ziua 3 (miercurii, 16 martie 2022). TEHERAN
• Continuăm descoperirea capitalei, descoperind:
• Palatele Sa’dabad. Au fost reședința ultimului șah iranian, Mohammad Reza Pahlavi, cel detronat
de Revoluția Islamică din 1979. Încăperile extravagante, vilele ascunse într-un parc somptuos de 300
de hectare, colecțiile de obiecte scumpe sunt mărturie a bogăției, lăcomiei, dar și a rafinamentului
celor care conduceau Iranul imperial.
• Palatul Golestan. Este supranumit Palatul Florilor și a fost inclus în patrimoniul UNESCO. A fost
sediul șahilor din dinastia Qajar și interioarele sunt un exemplu minunat de artă decorativă islamică.
Adesea, decorațiunile lui de ispirație occidentală, făcute cu sensibilitate orientală, i-au dus pe călători
cu gândul la castelele ireale ale poveștilor pentru copii.
• Muzeul covoarelor, unde vedem covoare incepând cu secolul 16 din tot Iranul.
• Cina si cazare în Teheran la hotel de 4 stele ( Ferdowsi Grand Hotel 4* sau similar)

Ziua 4 (joi, 17 martie 2022). TEHERAN – KASHAN – MATIN ABAD (307km)
• Mic dejun la hotel;
• Facem un tur de oraș pentru a vedea Turnul Azadi (exterior) și plecăm spre Kashan, un oraș al
poeților mistici, care se deschide într-o parte spre deșert, în alta spre munți înalți.
• Casa Tabātabāei. E o casă ca oricare alta între casele bogaților de la final de secol 19, dar totuși,
ascunde între zidurile ei o poveste de iubire: un negustor vrea să răpească inima viitoarei mirese cu o
vilă care să-i facă pe plac.
• Grădina Fin. Are mai mult de 400 de ani și felul în care e concepută, un joc de ochiuri de apă și
vegetație, e un exemplu bun chiar și pentru peisagiștii zilelor noastre.
Micul bazar din Kashan este raiul produselor din trandafiri: sirop, șerbet, parfum, ulei esențial,
cosmetice de tot felul stau printre mormanele de flori roz uscate. E greu să nu le iei acasă cu tine.
• Spre seară ne îndreptăm către Matin Abad, un sat în deșert, unde înnoptăm într-un resort ecologic.
• Cină și cazare la Matin Aba d Eco Camp.

Ziua 5 (vineri, 18 martie 2022). MATIN ABAD ECO CAMP – ABYANEH – MATIN ABAD (100 km)
• Plecăm de dimineață spre Abyaneh, o așezare veche de 2500 de ani, inclusă în patrimoniul
UNESCO, unde vom merge pe străduțele întortocheate, printre casele roșii cu geamuri de lemn și uși
pe care sunt inscripționate versete din Coran.
• Ne vom întâlni cu localnicii și le vom admira costumele aparte: departe de oraș, hijabul aici nu e
negru, ci o basma uriașă, viu-colorată. Luăm prânzul într-un restaurant tipic, deasupra unui curs de
apă.
• După experiența sătucului montan, plecăm spre inima deșertului, pentru a admira pustietatea
roșiatică la apus. Vizităm o fermă de cămile, le putem chiar și călări și înoptăm în tabăra Matin Abad,
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o tabără care practică turism ecologic. Se zice că nicăieri nu te simți mai aproape de Dumnezeu decât
în deșert, sub cerul perfect senin pe care se văd milioane de stele. Dacă fiorul mistic nu vă atinge,
resortul are telescoape prin care vă puteți simți mai aproape de stele.
• Cină și cazare la Matin Abad Eco Camp.

Ziua 6 (sâmbătă, 19 martie 2022). MATIN ABAD – ISFAHAN (175km)
• După micul dejun, plecăm de dimineață către Isfahan, cel mai vizitat oraș al Iranului. Poeta libaneză
Rula Jurdi, spunea într-o poezie despre Isfahan că e “un covor făcut din toate culorile” și acest vers
chiar îi descrie bine diversitatea culturală, religioasă și arhitecturală.
• “Cine ar putea pretinde că a văzut cel mai frumos oraș din lume, dacă n-a fost la Isfahan?” se
întreba scriitorul francez André Malraux, după o vizită aici. Nu putem, așadar, lăsa prea mult din el
nevăzut, așa că ne vom strădui să lăsăm cât mai puțin din el nevăzut. Vizităm Moscheea Jameh,
capodoperă a arhitecturii persane, construită în aproape un mileniu. Ajungem în Piața Imamului,
inclusă în patrimoniul UNESCO, vedem Moscheea Imamului, diferită de ce se poate vedea în orientul
mai apropiat. Ne delectăm pe rând, în palatele Ali Qapu și Chehel Sotoun.
• Catedrala armenească Vank a fost construită aproape 60 de ani, la începutul secolului 16 de către
comunitatea armenească mutată aici din Imperiul Otoman. Fresce, sculpturi, porțelanuri pictate fac
din acest loc o capodoperă a artei și arhitecturii sacre.
• Bazarul. La apus de soare, în fața bătrânului bazar din Isfahan, e plin de familii care au ieșit la
picnic.
Bazarul e adevăratul suflet al oricărui vechi oraș oriental, iar cel din Isfahan nu face excepție.
Covoare, stofe colorate, ceramică, mirodenii, mâncare, nimicuri fermecătoare, agitație, zâmbete,
ceaiuri și cafele, negocieri și negustori iscusiți ne așteaptă în bazarul acoperit din Isfahan. Vom vedea
cu ochii noștri, în câteva ateliere locale, cum se fac covoarele cele mai scumpe din Persia, stofele
imprimate de Isfahan, bijuteriile cu turcoaz și miniaturile pe os de cămilă.
• Cină și cazare în Isfahan la a hotel de 4 stele ( Hotel Piroozy sau similar)

Ziua 7 (duminică, 20 martie 2022). ISFAHAN
• Mic dejun la hotel. Astăzi este sărbătoarea națională în Iran, ziua naționalizării petrolului în Iran,
eveniment ce s-a petrecut în 1951, punându-se capăt monopolului britanic. Vom vizita:
• Vechile poduri de pe râul Zayandeh Rud, cele mai cunoscute fiind Si-o-Se Pol - format din 33 de
arcade-,
Khaju - considerat cel mai frumos - și Shahrestan - cel mai vechi -.
• Vom merge apoi din nou în Piața Imamului, unde vom vedea familii la picnic, la plimbare, toți ieșiți
la plimbare în ziua liberă.
• Cină la un restaurant local
• Cazare în Isfahan la a hotel de 4 stele ( Hotel Piroozy sau similar)

Ziua 8 (luni, 21 martie 2022). ISFAHAN – NAEIN – YAZD (330 km)
LA MULTI ANI! Astăzi este anul nou persan, NOWRUZ. Prima zi a primăverii este sărbătorită în toată
lumea de peste 300 de milioane de oameni. Este o zi a reînnorii, se lasă trecutul în spate și se
întâmpină noul an cu speranță . Anul nou este sărbătorit toată luna cu petreceri, activități stradale și
cu voie bună.
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• Vom pleca spre Yazd, oprind pe drum în orășelui Naein, despre care legenda spune că a fost
întemeiat de urmașii lui Noe pentru a vedea Marea Moschee, construită în secolul VIII.
• Trecem prin Maybod, capitală a Iranului în perioada regatului Mozaffari, iar pe drum poposim, ca
orice călător pe un drum comercial, la Caravanseraiul Abbasi. Nu mai putem dormi aici, dar putem
cumpăra diverse textile imprimate cu modele locale și lua prânzul.
• Ajungem în Yazd, inclus în patrimoniul UNESCO, centrul spiritual al misterioasei religii zoroastriene
și avem un prim contact cu cea mai veche religie monoteistă a lumii.
• Turnurile tăcerii. Serene și înspăimântătoare, aceste “turnuri” sunt pe o colină de unde se vede tot
orașul Yazd. În tradiția zoroastriană, corpul trebuie expus pentru ca păsările cerului să îl curețe de
carne. Atunci când oasele rămân albe, ele sunt aruncate în interiorul acestor “turnuri” pentru odihna
veșnică. Acum 40 de ani, practica în această formă a fost interzisă, așa că turnurile tăcerii pe care le
vom vedea nu mai sunt funcționale ca cimitir.
• Cazare în Yazd la hotel de 4 stele ( Hotel Laleh sau similar)

Ziua 9 (marți, 22 martie 2022). YAZD
• Continuăm astăzi să vizităm Yazd, plimbându-ne prin orașul vechi. Vom vizita:
• Moscheea Jameh, încununată de două minarete impresionante, cele mai înalte din Iran, cu fațada
portalului mozaicată strălucitor, predominant în nuanțe de albastru.
• Închisoarea lui Alexandru și Piața Amirchakhmagh.
• Templul focului. Focul și apa, în religia zoroastriană, sunt elementele care purifică, așa că
menținerea unui foc veșnic e cea mai importantă datorie pentru preoții zoroastrieni. Vom vedea în
acest templu, un foc nestins de 1500 de ani, mutat de câteva ori până când și-a găsit protecție în
acest loc. Templul este deschis vizitatorilor de alte religii, din anii ’60.
• Vom vizita un loc de antrenament de Zurkhaneh, sportul național iranian. Inițial o formă de
antrenament pentru războinicii in Persia si țările din jur, este o combinație de arte marțiale,
izometrie, antrenament de forță și muzică. Inclus în patrimoniul UNESCO intangibil, este considerat
ca fiind cea mai veche formă de antrenament din lume, cu o fuziune de elemente ale spiritualității
persane preislamice, islamice Shia și sufism.
• Cină și cazare în Yazd la hotel de 4 stele ( Hotel Laleh sau similar).

Ziua 10 (miercuri, 23 martie 2022). YYAZD – PASAGRAD – PERSEPLOIS – SHIRAZ (441km)
• Mic dejun la hotel. Ne desprindem de încărcătura spirituală a Yazd-ului și pornim înspre explorarea
imperiului Persan. Facem un tur de forță prin unele dintre cele mai spectaculoase și pline de povești
situri antice.
• Pasargadae, inclus în patrimoniul UNESCO. A fost capitala Imperiului Ahemenid, primul dintre
imperiile persane. Astăzi, singura construcție aproape intactă din vechiul oraș este mormântul lui
Cirus cel Mare, un mare cuceritor militar și un umanist avant la lettre. Scriitorul antic Plutarh, dă o
posibilă explicație pentru rezistența micului edificiu. El spune că epitaful regelui era așa: “Omule,
oricine ai fi și de oriunde ai veni, pentru că știu că vei veni, eu sunt Cirus cel care le-a câștigat perșilor
imperiul. De aceea, nu lua de pe mine aceste bucăți de pământ care-mi acoperă oasele!”.
• Persepolis, glorie a antichității, distrus de Alexandru Macedon, patrimoniu universal astăzi, vechea
capitală a celei mai înfloritoare Persii a uimit călătorii din toate timpurile.
• Vizităm și necropola Naqsh-E Rustam, cu mormintele ahmenizilor. Seara ajungem la Shiraz.
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• Cazare în Shiraz la hotel de 5 stele (Hotel Zandiyeh sau similar)

Ziua 11 (joi, 24 martie 2022). SHIRAZ
• Mic dejun la hotel. Shiraz a dat lumii doi poeți admirați de occident, ba chiar transformați, de-a
lungul veacurilor, în îndrumători spirituali: Saadi și Hafez. Cel din urmă, își cânta orașul astfel: “Oh,
Shirazul meu, oraș fără pereche între orașe/ Dumnezeu are grijă de tine și te păzește de ruină!”
Vorbele sunt profetice, pentru că bătrâna așezare nu și-a pierdut din farmec odată cu vârsta. Vom
vedea în Shiraz:
• Mausoleele închinate poeților Hafez și Saadi, unde vom trece împreună cu mulțimile adunate aici
în Anul Nou, Nowruz.
• Grădina Narenjestan, cu colorații ei portocali amărui și Grădina Eram, inundată de trandafiri
• Moscheea Nasir ol Molk, un loc în care veți descoperi niște jocuri de culori minunate
• Bazarul Vakil, rupt din paginile celor 1001 de nopți
• Mausoleul Shah Cheragh, în care lumina se joacă la apus cu fragmentele de sticlă colorată cu care e
ornat interiorul.
• Cazare în Shiraz la hotel de 5 stele (Hotel Zandiyeh sau similar) unde ne vom odihni până când vom
pleca spre aeroport.

Ziua 12 (vineri, 25 martie 2022). SHIRAZ – BUCUREȘTI
• Zbor spre București.
• De dimineață vom avea transfer la aeroport pentru zborul spre Doha de la ora 6:00 (QR477) .
• Sosim la Doha la 05:50, după care ne îmbarcăm la 08:40 pe QR221, cu sosire la București la 12:50.

PERIOADĂ PROGRAM

TARIF

14-25 Mar 2022

1.890 € /persoană
TAXE de AEROPORT INCLUSE

Note:
*Tariful este calculat pe persoană, loc în cameră dublă/ twin.
**Suplimentul de cameră single este de 290 €/persoană.

PROGRAMUL INCLUDE:
• Transport cu avionul pe ruta București – Teheran și Shiraz – București;
• Taxele de aeroport;
• Cazare 11 nopți la hotel 4 si 5 stele, cu mic dejun;
• Demipensiune, cu excepția zilelor 1 și 11;
• Transport conform program;
• Intrări la obiectivele incluse în program;
• Însoțitor de grup din partea agenției și ghid local vorbitor de engleză pe tot parcursul excursiei.
• Asigurare medicală și storno
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PROGRAMUL NU INCLUDE:
x Taxa de viză pentru Iran: aproximativ 350 Ron (viza se obține de la Ministerul de Interne Iranian și Ambasada
Iranului la București de către agenția organizatoare);
x Bacșișuri (obligatorii în zonă, pentru șoferi, ghizi locali etc.): 60 €/persoană, se achită la fața locului
însoțitorului de grup.

CONDIȚII DE REZERVARE:
• Pentru rezervare fermă, se va achita o primă tranșă de 20% din valoarea circuitului, iar diferența cu minim 45
de zile înainte de data plecării.
• Pentru rezervările cu mai puțin de 45 de zile înainte de plecare, contravaloarea serviciului se va achita
integral.

ACTE NECESARE:
• Pașaport cu valabilitate de minim 5 ani și valabil minim 7 luni de la data plecării (Pașapoartele temporare, cu
valabilitate un an NU sunt acceptate zona Orientului apropiat);
• Formular de solicitare a vizei completat in doua exemplare;
• Copie xerox după primele două pagini din pașaport;
• Două fotografii tip pașaport;
• Asigurare medicală și asigurare storno;
• Adeverință de la medicul de familie, în care se va preciza: ”clinic sănătos, nu are boli transmisibile”;
• Cazier juridic.

OBSERVAȚII:
• Turiștii nu sunt exceptați de la legile islamice; Vă recomandăm să fiți atenți la vestimentație și să respectați
obiceiurile locale; Femeile trebuie sa aibe corpul și capul acoperite, iar bărbații nu pot merge cu pantaloni
scurți în public. Consumul de alcool este interzis.
• Conducătorul de grup poate modifica programul acțiunii în anumite condiții obiective fără a altera
conținutul programului;
• Accesul în hotel se face începând cu ora 15:00, ieșirea din hotel se face până în ora 10:00;
• Clasificarea pe stele a unităților de cazare este cea atribuită oficial de ministerul iranian de resort;
• Distribuția camerelor la hoteluri se face de către recepțiile acestora; problemele legate de amplasarea sau
aspectul camerei se rezolvă de către turist direct la recepție, asistat de însoțitorul de grup;
• Pentru anumite facilități din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe suplimentare; în momentul
sosirii la hotel, solicitați recepționerului sau conducătorului de grup să vă informeze cu exactitate asupra lor;
• Agenția nu răspunde în cazul refuzului autorităților de la punctele de frontieră de a primi turistul pe
teritoriul propriu sau de a-i permite să părăsească teritoriul propriu;
• Copiii sub 18 ani care călătoresc singuri sau doar cu unul dintre părinți, vor trebui să prezinte la vamă
acordul parental al ambilor părinți sau al celui care nu-i însoțește (după caz), obținut la notariat; în cazul în
care adultul însoțitor nu este unul dintre părinți, acesta va prezenta la trecerea frontierei cazier judiciar;
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