
IRÃ 83POLICROMÍA DE OUTRAS CULTURAS 2019 - AMÉRICA LATINA

DATAS DE SAÍDA 2019 Em quarto duplo Supl. Indiv.

Junho 16; Julho 7 e 21; Agosto 11 e 25; 
Novembro 10

2.060 530
 

Abril 28; Maio 12; Setembro 15 e 29; 
Outubro 15

2.145 599

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Suplementos 

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

Carta Autorização visto do Irã................................................................................. 70 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 32

Dia 1º Teerã  
Chegada ao aeroporto de Teerã. 
Após os procedimentos de vistos e 
coleta de bagagem, traslado ao 
hotel. Alojamento 

Dia 2º Teerã  
• Café da manhã 
Começaremos com uma vista pano-
râmica da cidade. Em primeiro lugar 
iremos ao monumento histórico mais 
antigo da cidade, o Palácio Goles-
tan. Uma obra-prima da era Kayar, 
que incorpora a fusão de arquitetura 
e artesanato de épocas passadas da 
Pérsia, com correntes artísticas oci-
dentais. Continuaremos até o Museu 
Nacional para ver sua importante 
coleção de antiguidades persas e, à 
tarde, visitaremos o Museu das 
Joias, uma exposição excepcional de 
joias de diferentes monarquias. No 
final daremos um passeio pelo tradi-
cional Bazar Tajrish. Alojamento. 

Dia 3º Teerã/Kerman 
• Café da manhã 
Pela manhã voo para Kerman, uma 
cidade do deserto fundada no século 
III. Ao chegar, visita dos Banhos de 
Ganj Ali Khan, atualmente um 
museu etnológico, que estava em 
funcionamento há mais de 70 anos. 
É um magnífico edifício coberto por 
belos azulejos e pinturas. Na conti-
nuação chegaremos à Mesquita 
Jame, famosa por seu magnífico por-
tal e passearemos pelo Bazar e suas 
peculiares casas de chá construídas 
em antigos banhos. Alojamento.  

Dia 4º Kerman/Mahan/Rayen/ 
Kerman 
• Café da manhã 
Excursão a Rayen. No caminho para-
mos para visitar Mahan, uma 
pequena cidade com grandes encan-
tos, onde visitaremos o histórico 
Jardim do Príncipe (Patrimônio Mun-
dial) e o Santuário do grande dervi-
xe Shah Nemat Olah Vali, É com-
posta por quatro pátios, uma lagoa, 
uma mesquita com uma cúpula de 
azulejos azuis que é descrita como 
uma das mais magníficas obras arqui-
tetônicas do Império Persa e dois 
minaretes. Chegada a Rayen. Visita 
da curiosa cidadela construída intei-
ramente em adobe, pelo governador 
de Bam como residência de verão 
para sua família.  

Dia 5º Kerman/Yadz  
• Café da manhã 
Saída de manhã cedo para Yazd. 
Após a chegada, visita da cidade 
antiga que preserva uma impressio-
nante arquitetura de barro. Yazd é 
chamada a noiva do deserto ou Cida-
de das torres de vento. Na chegada, 
visitaremos o complexo monumen-

tal de Amir Chakh Magh e sua 
atraente mesquita de três andares e 
fachada impressionante, coberta por 
uma espetacular cúpula verde. Em 
seguida, iremos à Mesquita Jame, 
uma obra-prima da arquitetura islâ-
mica-iraniana que tem um majestoso 
pórtico de entrada, o mais alto e 
esguio do Irã, bem como seus dois 
extraordinários minaretes. E daremos 
um passeio pelo antigo bairro de 
Fahadan. Alojamento. 

Dia 6º Yadz/Shiraz  
• Café da manhã 
De manhã continuaremos com as 
visitas de Yazd. Começaremos com 
as Torres do Silêncio, localizadas no 
topo de duas colinas situadas ao sul 
da cidade e que serviram de local de 
sepultamento. O Templo de Fogo 
Zoroastro (Atashkadeh), que é a 
sede dos zoroastristas em Yazd e o 
centro mais importante dos seguido-
res desta crença no Irã, em cujo inte-
rior eles mantêm as chamas do fogo 
sagrado, que queimaram sem inte-
rrupção desde o século V. E nos des-
pediremos da cidade com a visita do 
interessante Museu da Água e sua 
exposição de instrumentos que 
foram utilizados para o controle e 
distribuição da água. Ao chegar em 
Shiraz, visitaremos o Portão do 
Alcorão.Pérsia. 

Dia 7º Shiraz/Persépolis/Shiraz 
• Café da manhã 
De manhã, visitaremos as ruínas da 
antiga capital persa Naqshsh-E Rus-
tam. Persépolis (nome grego que 
significa "Cidade da Pérsia") está 
localizado a 53 km ao norte de Shi-
raz. Em 1979, a Unesco incluiu Persé-
polis na lista de Patrimônios da 
Humanidade. Seguiremos caminho 
para Naqhsh-E Rustam, local de uma 
antiga necrópole, com recuos em um 
desfiladeiro que conduzem a enor-
mes câmaras funerárias e relevos 
impressionantes sobre as entradas. 
Ao regressar para Shiraz, visitare-
mos o Jardim de Eram com um 
palácio no interior, a Mesquita 
Nasir Al Molk, um edifício de grande 
beleza com impressionantes vitrais 
coloridos cobrindo grande parte da 
fachada. E terminaremos com a For-
taleza Karim Khan, um recinto em 
forma de castelo com torres e muros 
decorados com desenhos geométri-
cos de excelente trabalho em ladril-
ho. Alojamento. 

Dia 8º Shiraz/Isfahan  
• Café da manhã 
De manhã, sairemos pela estrada 
para o nosso próximo destino, Isfa-
han. No caminho, visitaremos Pasa-
garda, onde veremos o túmulo de 

Cód. 11006GR

Irã: 11 dias 
(10 noites de hotel) 

desde 2.060 USD

Este Programa Inclui: 
- 10 noites de estadia em quartos standard com banheira e/ou 
ducha nos hotéis previstos ou similares. 
- Regime de alojamento com café da manhã. 
- Voo doméstico Teerã-Kerman. 
- Visitas indicadas no itinerário com entradas. 
- Guia local de língua espanhola acompanhante durante as visi-
tas, garantido com um mínimo de 06 pessoas.  
- Seguro de viagem.

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).

DATAS DE SAÍDA 2019 

Abril: 28 - Maio: 12 - Junho: 16 - Julho: 7 e 21 
Agosto: 11 e 25 - Setembro: 15 e 29 - Outubro: 15 
Novembro: 10

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) - Categoria 4* 
- Teerão: Enghelab 4* - Kerman: Jahangardi 4*  
- Yazd: Safayee 4*- Shiraz: Parsian 4* / Setaregan  4* 
- Isfahan: Ali Ghapu 4*

HOTÉIS 4*
Incluindo 10 CAFÉS DA 
MANHÃ e 20 VISITAS
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Ciro O Grande de los Arqueménidas. 
Chegaremos a Isfahan e aproveitare-
mos a tarde com a visita das antigas 
pontes que atravessam o rio Zayande 
Rud. O rio Zayande atravessa a cida-
de do oeste para o leste e ao longo 
de seu curso há mais de 10 pontes 
que servem para comunicar a área 
norte de Isfahan com os bairros do 
sul. Alojamento. 

Dia 9º Isfahan  
• Café da manhã 
Hoje nos espera um dia intenso de 
visitas para conhecer esta cidade 
inigualável. Começaremos com a 
Praça de Imam. Em 1979 a Unesco 
concedeu à praça e aos monumentos 
que a limitam, a categoria de bem 
cultural do Patrimônio Mundial. Na 
continuação visita da Mesquita 
Imam, uma das obras-primas da 
arquitetura mundial. Suas cúpulas e 
minaretes de ricos mosaicos azuis são 
deslumbrantes e se destacam por 
seus desenhos florais e geométricos e 
sua delicada caligrafia. Na continua-
ção visita da Mesquita de Sheikh 
Loftollah, com uma delicada cúpula 
rosa pálido e o Palácio de Ali Qapou. 
Passeio pelo Bazar onde a vida de 
Isfahan vibra, os cheiros, as cores, o 
movimento das pessoas e até mesmo 
a ressonância do som é especialá. 
Alojamento. 

Dia 10º Isfahan 
• Café da manhã 
Hoje continuaremos com visitas da 
cidade, começando pela Mesquita 
de Sexta-feira, um incrível complexo 
com obras-primas da arquitetura islâ-
mica. É também a maior mesquita do 
país. Em seguida visitaremos a Cate-
dral Armênia de Vank, cujo interior 
é ricamente decorado com uma mis-
tura de imagens islâmicas e cristãs, e 
passearemos pelo antigo bairro 
armênio. Continuaremos com o 
palácio Chehel Sotun, com uma 
incrível entrada para o pavilhão, com 
suas vinte colunas de madeira que, 
quando refletidas na água da piscina, 
são duplicadas. Por isso, o nome do 
palácio, Chehel Sotun, em persa, sig-
nifica quarenta colunas. Uma vez no 
interior os afrescos e pinturas são 
impressionantes. Tarde livre para pas-
sear pela cidade. Alojamento. 

Dia 11º Isfahan/Abyaneh/Kashan/ 
Qom/Teerã  
• Café da manhã 
Na parte da manhã saída por estrada 
para Abyaneh e Kashan. Abyaneh é 
uma aldeia de adobe vermelho muito 
pitoresca, onde o tempo parece ter 
parado, ao observando a sua arquite-
tura, as suas roupas tradicionais e 
ouvindo o seu idioma diferente 
(persa pahlavi). Em seguida visitare-
mos Kashan, uma das cidades mais 
antigas do Irã, um oásis na costa oci-
dental do deserto de Kavir. Lá, visita-
remos o belo Jardim do Fim, a Casa 
de Taba Tabaye, uma esplêndida 
construção com deliciosos detalhes 
ornamentais e a Mesquita de Agha 
Bozorg, que abriga uma escola corâ-
nica em seu andar térreo. À tarde 
visita da cidade sagrada de Qom e 
seu incrível mausoléu (por fora). No 
final da tarde, continuaremos para o 
Aeroporto Internacional de Teerã 
com horário previsto de chegada das 
22h às 23h (Importante: Reservar o 

MANAR JOMBAN - ISFAHAN

(incluído voo doméstico Teerã/Kerman)


