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Cód. 11006F

Irã  

Este Programa Inclui: 
- 8 noites de estadia em quartos standard com banhei-

ra e/ou ducha nos hotéis previstos ou similares 
- 8 cafés da manhã + 8 almoços em restaurantes locais. 
- Voo doméstico Teerã-Shiraz. 
- Visitas indicadas no itinerário com entradas. 
- Guia local acompanhante de língua espanhola. 
- Traslado de chegada incluído (o traslado de saída se 

produz com a chegada do grupo ao aeroporto no 
último dia do roteiro) 

- Seguro de viagem.

DATAS DE SAÍDA 2020 
TEMPORADA BAIXA 
- Categoria Primeira 4* 
Junho: 5 - Outubro: 31 - Novembro: 29 - Dezembro: 26 
TEMPORADA ALTA 
- Categoria Primeira 4* 
Abril: 3 - Maio: 1 
- Categoria Superior 4*/5* 
Abril: 3

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) 
Categoria Primeira 4* 
Teerã: Enghelab 4* - Shiraz: Setaregan 4* 
Yazd: Safayee 4* - Isfahan: Ali Ghapu 4* 
Categoria Superior 4*/5* 
Teerã: Azadi 5* - Shiraz: Grand Shiraz 5* 
Yazd: Safayee 4* - Isfahan: Kowsar 5*

9 dias 
(8 noites de hotel) 

desde 1.630 USD

HOTÉIS  
4* ou 5*

Incluindo 8 CAFÉS DA MANHÃ +  
8 ALMOÇOS e 16 VISITAS
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Notas e Condições: 
- Nas saídas de 31 outubro e 26 dezembro não se poderá reali-

zar a visita do Bazar de Isfahan (dia  7º do roteiro). 
- 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). 
- A lei islâmica é aplicada em todo o país, incluindo viajantes, 

portanto, providencie roupas adequadas (solicite informações 
sobre os preparativos da viagem no momento de efetuar a 
reserva). 

Requisito Visto Irã: Passaporte válido com validade mínima de 
6 meses. O selo ou visto de Israel não deve aparecer; Necessita-
mos da fotocopia digitalizada colorida dos passaportes + 1 foto-
grafia digitalizada tamanho passaporte também colorida para 
poder preparar uma autorização de visto, independentemente 
que este se faça na chegada ao Irã ou na embaixada. Os custos 
do visto na chegada variam segundo a nacionalidade dos passa-
geiros, sendo em media uns 60 USD por pessoa que se paga no 
aeroporto. É necessário realizar a reserva com um mínimo 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.

Irã  
9D/8n desde 1.475 USD

Dia 1º Teerã 
Dia 2º Teerã/Shiraz 
Dia 3º Shiraz 
Dia 4º Shiraz/Yadz 
Dia 5ª Yadz/Isfahan 

Dia 6º Isfahan 
Dia 7º Isfahan  
Dia 8º Isfahan/Teerã  

(Aeroporto) 
Dia 9º: Teerã

Consultar itinerario detallado

Em quarto duplo (Categoria 4*) desde ............................... 1.475 
Suplemento quarto individual (Categoria 4*) desde ............ 380 

Consultar preços em outras categoryas e outros suplementos

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas) desde 
Saídas SÁBADOS:  

2020: Junho: 6 e 27; Julho: 18; Agosto: 1, 15 e 29;  
Setembro: 5; Novembro: 14 e 28; Dezembro: 26 

2021: Janeiro: 30; Fevereiro: 27

(incluído voo doméstico Teerã/Shiraz)

l

DATAS DE SAÍDA 2020 Em quarto duplo Supl. Indiv.

Categoría 4* 
Temporada Baixa 1630 469 
Temporada Alta 1.680 510

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Suplementos 
Por saída especial 3 Abril em Hotéis Categoria Superior 4*/5*: 
- em quarto duplo.................................................................................................... 155 
- suplemento quarto individual................................................................................. 25 

Por voo Madri/Teerã/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... 33

Dia 1º Teerã  
Chegada ao aeroporto de Teerã. 
Após os trâmites para vistos e recu-
perar as bagagens, traslado ao hotel. 
Alojamento.  
Dia 2º Teerã 
• Café da manhã + almoço 
Começaremos com uma visita 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. 
Depois nos deslocaremos até o norte 
da cidade até Darband, um bairro 
metropolitano que é o começo de 
uma rota de trilha e cujo trecho ini-
cial está cheio de pequenos restau-
rantes e cafetarias. Alojamento. 
Día 3º Teerã/Shiraz  
• Café da manhã + almoço. 
Pela manhã voo até Shiraz. Na che-
gada, começaremos com um magnífi-
co passeio pelo Bazar Vakil onde 
parece não ter passado o tempo. Visi-
taremos também a Mezquita Vakil 
uma das obras-primas do periodo 
Zand e sua espetacular sala de oraçõ-
es sustentada por 48 colunas em 
forma de espiral. Continuaremos até a 
fortaleza Karim Khan, um comple-
xo com forma de Castelo com torres e 
muros decorados com desenhos geo-
métricos de excelente trabalho do tijo-
lo e terminaremos as visitas do dia na 
Mesquita Nasir Al Molk, uma edifi-
cação de grande beleza com uns cha-
mativos vitrais coloridos que cobrem 
grande parte da fachada.  
Dia 4º Shiraz  
• Café da manhã + almoço. 
Visitaremos o Portão do Alcorão, 
que, segundo a crença muçulmana, 
oferecerá proteção e boa sorte para a 
jornada do viajante que passar por 
ele. Visitaremos o Jardim de Eram, 
de grande atrativo e beleza com um 
palácio no interior e o túmulo de 
Hafez, o poeta mais reverenciado da 
Pérsia. Pela tarde visitaremos o 
impressionante Santuário de Ali 
Ebne Hamze e a continuação iremos 
ao espetacular mausoléu do Sah 
Cheragh, um dos lugares de peregri-
nação mais importantes do país. Alo-
jamento. 
Dia 5º Shiraz/Persépolis/Yazd  
• Café da manhã + almoço. 
Pela manhã visitaremos as ruinas 
da antiga capital Persa e Naqhsh-E 
Rustam. Persépolis (nome grego que 
significa “Cidade da Pérsia”) está 
situada a 53 kms ao norte de Shiraz. 
A vida desta cidade palaciana ficou 
relegada a uma etapa muito concreta 
da dinastia aquémenida, que vai 
desde que Dario I começou sua cons-
trução em 518 a.C., até sua destrui-
ção e incêndio pelas tropas de Ale-
xandro o Grande  no ano 331 a.C. Em 
1979, a Unesco incluiu Persépolis na 
lista de Patrimônios da Humanidade. 
Seguiremos caminho para Naqhsh-E 
Rustam, local de uma antiga necró-
pole, com recuos em um desfiladeiro 
que conduzem a enormes câmaras 
funerárias e relevos impressionantes 
sobre as entradas. Continuação pela 
estrada até Yazd. À chegada, visita-
remos a Mesquita Jame, obra-prima 
da arquitetura islâmica-iraniana , e o 
complexo monumental de Amir 
Chakh Magh com sua mesquita de 
tres andares e impressionante fachada 
coberta  por uma espetacular cúpula 
verde. Alojamento.  
Dia 6º Yadz/Isfahan  
• Café da manhã + almoço. 
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. A conti-
nuação, sairemos pela estrada até 
nosso seguinte destino, Isfahan. No 
caminho visitaremos Naeen, um 
povoado muito famoso por seus 
tapetes e onde visitaremos sua gran-
de mesquita. Chegada a Isfahan. 
Alojamento. 
Dia 7º Isfahan  
• Café da manhã + almoço. 
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 cul-
tural do Patrimônio Mundial. Na con-
tinuação visita da Mesquita Imam, 
uma das obras-primas da arquitetura 
mundial. A construção da mesquita 
impulsionada pelo Shah Abbas I 
começou em 1612 e terminou em 
1638. Suas cúpulas e minaretes de 
ricos mosaicos azuis são deslumbran-
tes e se destacam por seus desenhos 
florais e geométricos e sua delicada 
caligrafia. Na continuação visita da 
Mesquita de Sheikh Loftollah, com 
uma delicada cúpula rosa pálido e o 
Palácio de Ali Qapou, palácio resi-
dencial e cerimonial dos reis safávidas. 
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 especial. No 
famoso Bazar poderemos ficar perdi-
do no labirinto de becos, pátios, cara-
vançarás e galerias que compõem este 
vasto e labiríntico espaço cheio de 
vitalidade e seus famosos salões de 
chá. Alojamento.

Día 8º Isfahan   
• Café da manhã + almoço. 
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. Visitaremos também as 
antigas pontes que atravessam o rio 
Zayande Rud e as Torres Vibrantes. 
Tarde livre para passear pela cidade. 
Dia 9º Isfahan/Abyaneh/Kashan/ 
Qom/Teerã  
• Café da manhã + almoço. 
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 
voo de volta ao seu país após a meia-
noite). Fim dos serviços.

Qom l


