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Dia 1º Teerã 
• Sábado  
Chegada a Teerã. Traslado para o 
hotel. Alojamento 

Dia 2º Teerã/Shiraz 
• Domingo • Café da manhã + almoço. 
Estamos na capital do Irã, cidade 
moderna que tem uma população de 
mais de 10 milhões de habitantes. 
Visitaremos o mundialmente famo-
so Museu Arqueológico por suas 
numerosas coleções de arte antiga. 
Continuaremos com a visita do 
Museu das Joias e do Palácio do 
Golestan. No horário indicado, tras-
lado ao aeroporto para partida de 
voo doméstico para Shiraz, chamada 
de "cidade dos poetas e das rosas". 
Chegada e traslado ao hotel. Aloja-
mento. 

Dia 3º Shiraz 
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço. 
Durante este dia faremos visitas aos 
túmulos de Hafez e Saadi, famosos 
poetas iranianos do século X, Jardim 
de Narenjestan e Eram (famoso pela 
grande variedade de rosas existen-
tes), a mesquita e Bazar de Vakil e o 
portão de Qorán. Na tarde / noite 
visita de Chah Cheragh (do lado de 
fora) ou o santuário de Ali Ebn e 
Hamzeh (pode acessar o interior). 
Alojamento no hotel. 

Dia 4º Shiraz/Persépolis/ 
Naqs-E-Rustam/Pasagard/Yaz 
• Terça-feira• Café da manhã + almoço. 
Saída por estrada para Persépolis, 
antiga capital da Pérsia no tempo de 
Ciro. Visita de suas ruínas e museu, 
onde poderemos admirar a grandeza 
de seu passado. Continuação até 
Naqs-E-Rustam, onde visitaremos a 
antiga necrópole, bem como seu 
Templo do Fogo. Saída para a antiga 
cidade de Pasagard, onde visitare-
mos os restos de seus palácios e o 
túmulo de Ciro, o Grande. Conti-
nuaremos em direção à cidade de 
Yaz. Alojamento.  

Dia 5º Yaz/Isfahan 
• Quarta-feira• Café da manhã + almoço. 
Visita de Yaz, localizada à beira de 
um grande deserto, é uma das cida-
des mais antigas do país e centro do 
zoroastrismo no Irã. Visitaremos as 
torres do silêncio, o templo do 
fogo, a Praça de Amir Chachmagh e 
a Mesquita de Sexta-feira. Daremos 
um passeio pelo bairro antigo. Na 
parte da tarde, saída para Isfahan, 
visitando no caminho a mesquita de 
Jame em Naeen. Chegada em Isfa-
han. Alojamento no hotel.

Cód. 11006FR

Irã 

Este Programa Inclui: 
- Bilhete doméstico de Teerã / Shiraz. 
- 7 noites de estadia em quartos standard com banheira e / ou 
ducha nos hotéis selecionados como previstos ou similares. 

- 1 noite de estadia em tenda / quarto em acampamento no 
deserto. 

- 8 cafés da manhã, 6 almoços e 1 jantar. 
- Rota conforme indicado no programa. 
- Visitas indicadas no itinerário com entradas. 
- Guia local acompanhante de idioma espanhol durante as visitas. 
- Seguro de viagem 

DATAS DE SAÍDA 

2019 
Junho: 8 e 29 - Julho: 20 - Agosto: 3, 17 e 31 
Setembro: 28 - Novembro: 16 e 30 - Dezembro: 28 

2020 
Fevereiro: 1 e 29

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) - Categoria 4* 
- Teerão: Enghelab 4*/Ferdowsi 4* / Kowsar 4* / Asareh 4*  
- Shiraz: Ario Barzan 4* / Elizeh 4* / Parseh 4* 
- Yazd:  Moshir 4*/ Dad 4* / Safaiieh 4* / Arg 4* 
- Isfahan: Piroozi 4* / Aseman 4* / Avin 4*  
- Deserto: Matin Abaad Camp 

9 dias 
(8 noites de hotel) 

desde 975 USD

HOTÉIS 4*
IncluIndo 8 CAFÉS DA MANHÃ +  

6 ALMOÇOS + 1 JANTAR e 14 VISITAS

Base quarto duplo ........................................................................................... 975 

Suplemento quarto individual ...................................................................  299

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Suplementos 

Noite extra em Teerã: 
- em quarto duplo …….…………… 87 • - em quarto individual ………..………… 175 

Traslados extras em Teerã (por pessoa e trajeto, em inglés) ...................................... 35 

Por voo Madri/Teerão/Madri (sem taxas, neto e aproximado) ..................... Consultar 
Taxas de aeroporto ....................................................................................... Consultar 

Carta Autorização visto do Irã................................................................................. 50 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 32
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Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Não deve ter o carimbo ou visto de Israel no passaporte. 
- A ordem dos serviços pode ser trocada respeitando o conteú-
do do programa. 

- Desencorajamos o quarto triplo neste destino (é um quarto 
duplo + 1 cama dobrável). 

- Requisitos Visto Irã: - Passaporte válido com validade mínima 
de 6 meses. O selo ou visto de Israel não deve aparecer. Neces-
sitamos da fotocopia digitalizada colorida dos passaportes + 1 
fotografia digitalizada tamanho passaporte também colorida 
para poder preparar uma autorização de visto, independente-
mente que este se faça na chegada ao Irã ou na embaixada. Os 
custos do visto na chegada variam segundo a nacionalidade dos 
passageiros, sendo em media uns 60 USD por pessoa que se 
paga no aeroporto. É necessário realizar a reserva com um míni-
mo de 45 dias de antecipação. 

- Roupa: A lei islâmica é aplicada em todo o país, incluindo aos 
viajantes, por isso, rogamos que levem roupa apropriada (solici-
tar informações de preparativos de viagens no momento da 
reserva). 

- Notas importantes da leitura essencial: De acordo com as 
normas oficiais de contratação, as agências que prestam os ser-
viços no Irã se reservam o direito de alterar a ordem dos itine-
rários, visitas, hotéis e meios de transporte sem aviso prévio, res-
peitando, na medida do possível, o conteúdo do programa. . 
Não se esqueça de que este país sofre um embargo comercial 
(EUA) e hotéis que já pertenceram a cadeias internacionais dei-
xaram de sê-lo. Por esse motivo, os hotéis que oferecemos nas 
cidades / categorias são os melhores disponíveis. Entendemos 
que um cliente que viaja a este destino é conhecedor desta 
informação, não podendo responsabilizar a sua agencia de via-
gem nem a maiorista “Politours” destas circunstâncias.

Dia 6º Isfahan 
• Quinta-feira• Café da manhã + almoço. 
Começaremos a visita da cidade 
com a Praça do Imam, com suas 
mesquitas de Imam e Loftolah e o 
Palácio de Ali Ghapu e Chehel 
Sotun. Visita à tarde das três pon-
tes que cruzam o rio Zayande Rud, 
chamadas "Khajoo", "Sharestani" e 
"Alhaverdi Khan". Alojamento no 
hotel. 

Dia 7º Isfahan/ 
Acampamento no deserto 
• Sexta-feira • Café da manhã + jantar 
Neste dia visitaremos a igreja Vank 
e o museu. Vamos dar um passeio 
pelo bairro antigo. Depois do almo-
ço (não incluído), iremos para a 
aldeia de Natanz, onde visitaremos 
a aldeia e a sua mesquita de Jame. 
Continuação para o deserto onde 
faremos um passeio de camelo e 

poderemos observar as estrelas. Alo-

jamento no deserto.  

Dia 8º Acampamento no deserto/ 

Abyaneh/Kashan/Teerã 
• Sábado • Café da manhã + almoço 

Saída para Teerã. No caminho, visi-

taremos Abyaneh, uma bonita 

aldeia de cor vermelha. Visitaremos 

também Kashan. É uma das cidades 

mais antigas do Irã, famosa por seus 

tapetes, onde visitaremos a casa de 

Broujerdi e o jardim do Fin. Chega-

da a Teerã no final do dia. Alojamen-

to no hotel do aeroporto.  

Dia 9º Teerã 
• Domingo • Café da manhã. 

No horário indicado, traslado ao 

aeroporto com o shuttle do hotel. 

Fim dos serviços.

    Irã com Kerman 
13D/12n desde 1.900 USD

Dia 1º Shiraz 
Dia 2º Shiraz 
Dia 3º Shiraz 
Dia 4º Shiraz/Kermán 
Dia 5º Kerman/Mahan/Kermán 
Dia 6º Kermán/Yazd 
Dia 7º Yazd 

Dia 8º Yazd/Isfahan 
Dia 9º Isfahan  
Dia 10º Isfahan 
Dia 11º Isfahan/Kashan/ 

Teerã 
Dia 12º Teerã 
Dia 13º Teerã

Consultar itinerário detalhado

Em quarto duplo (Categoria 4*) desde ............................... 1.900 

Suplemento quarto individual (Categoria 4*) desde ............ 575 

Suplemento meia pensão (Categoria 4*) desde .................... 345 

Consultar preços em outras categorias e outros suplementos

Preços por pessoa (em USD, base 5/ 6 pessoas) desde 
Saídas DIÁRIAS de 4 Abril a 1 Dezembro 2019

(incluído voo doméstico Teerã/Shiraz)

●
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EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS


