
PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por parte de Anísio Franco 
durante toda a viagem;
• Acompanhamento por um elemento da Tryvel 
durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para 
percurso Lisboa / Istambul / Teerão | Shiraz/ 
Istambul / Lisboa, em voos regulares Turkish 
Airlines com direito a 30 kg de bagagem;
• Voos internos Teerão / Bandar Abbas / Shiraz;
• 12 noites de alojamento em hotéis de 4**** e 
5*****;
• Pensão completa (desde o pequeno almoço do 2º 
dia ao jantar do 12º dia);
• Todos os transportes como indicado no programa;
• Guias locais em espanhol;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário (devido 
a questões governamentais a ordem das visitas 
pode ser alterada mas todas serão garantidas);
• Todas as entradas mencionadas no programa;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no 
montante de 135,00 € (à data de 23.01.2017) – a 
reconfirmar e actualizar na altura da emissão da 
documentação);
• Visto de entrada no Irão;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
•  Gratificações;
• Tudo o que não esteja como incluído de forma 
expressa;
• Despesas de caráter particular designados como 
extras.

A Memória 
Portuguesa, 
com 
Albuquerque 
em Ormuz

WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT

7º DIA – ISFAHAN / NAEIN / YAZD
Pequeno-almoço no hotel. De manhã cedo, saída em direção 
à cidade de Naein, para se visitar o antigo Caravancerai. 
Almoço em restaurante. Partida para Yazd, cidade do deserto 
com uma arquitetura única. Após a chegada visita ao Templo 
do Fogo de Zoroastriano e ao  Jardim de Dowlat Abad. O 
Zoroastrismo considera que o morto é algo impuro e sujo. 
Acredita que o diabo entrou no corpo do cadáver e que 
contamina a todos os que entram em contacto com ele. Para 
evitar a poluição da terra e do fogo, os corpos dos mortos 
eram colocados no cimo da Torre do Silêncio, expostos ao 
sol e aos abutres para decomposição. Jantar em restaurante. 
Alojamento no Hotel Dad Yazd ou similar.

8º DIA – YAZD / SHIRAZ
Pequeno-almoço no hotel. De manhã, visita ao complexo Amir 
Chakhmagh, uma das principais atrações de Yazd. De um 
lado está a bela Mesquita Jame, com seus arcos simétricos, 
em frente de uma área pública com jardins e fontes. Visita 
ao típico e antigo Bazar. Almoço em restaurante. Continuação 
da viagem em direção a Shiraz. Em caminho, visita do Oásis 
de Abarkouh e do antigo cipreste, com mais de 4000 anos. 
Chegada Shiraz no final do dia. Jantar e alojamento no Hotel 
Pars ou similar.
 
9º DIA – SHIRAZ / PERSÉPOLIS / PASARGADAE / SHIRAZ
Pequeno-almoço no hotel. De manhã, visita a Persépolis, 
verdadeiro tesouro histórico na província de Fars, a 60 km 
de Shiraz. Visitaremos os vestígios da antiga capital persa, 
cujas ruínas se encontram em ótimo estado de preservação, 
com destaque para um complexo de palácios, e considerada 
Património Mundial pela UNESCO. De seguida, visita a 
Naqhshe Rostam, sítio arqueológico, que foi o primeiro lugar 
santo dos Elamitas, localizado a 12 km de Persépolis. Almoço 
em restaurante. Continuação para Pasargadae, fundada pelo 
rei Ciro no séc. VI a.C., como sede de governo e local onde 
se encontra sepultado o famoso rei persa. Regresso a Shiraz. 
Jantar em restaurante e alojamento.
 
10º DIA – SHIRAZ / BANDAR ABBAS
Pequeno-almoço no hotel. De manhã, visita Ao jardim Eram. 
Almoço num restaurante local e, em hora a indicar localmente 
transporte para o aeroporto e partida em voo regular com 
destino a Bandar Abbas. Chegada, receção e transporte para 
o Hotel Hormuz ou similar. Jantar e alojamento.
 
11º DIA – BANDAR ABBAS / ORMUZ / BANDAR ABBAS / 
SHIRAZ
Após o pequeno-almoço no hotel transporte para o porto de 
Bandar Abbas, onde se embarcará num barco privado com 
destino à Ilha de Ormuz. A ilha encontra-se estrategicamente 
bem localizada, na entrada do Golfo Pérsico. Foi usada 
pelos Portugueses para controlar a rota comercial da Ásia. 
Visita às ruinas da antiga fortaleza Portuguesa, assim como 
a outros vestígios da nossa presença na região. Regresso a 
Bandar Abbas e almoço no hotel. De tarde será efetuada uma 
breve visita panorâmica de Bandar Abbas. Após o jantar no 
hotel, transporte para o aeroporto. Partida em voo regular 
com destino a Shiraz pelas 00h10. Chegada cerca das 01h10, 
receção e transporte para o Hotel Pars ou similar. Alojamento.
 
12º DIA – SHIRAZ
Pequeno-almoço no hotel. Shiraz é a quinta cidade mais 
populosa do Irão e capital da província de Fars. É conhecida 
como a cidade dos poetas, da literatura, e considerada por 
muitos iranianos como cidade de jardins. De manhã visita à 
Mesquita de Nasirol Molk, com belos vitrais e revestimentos 
coloridos; ao Castelo Kharim Khan; e ao antigo Bazar. Almoço 
em restaurante. Ao fim do dia, visita ao Mausoléu de Shah 
Cheraq . Jantar em restaurante. Transporte para o aeroporto e 
início das formalidades de embarque.
 
13º DIA – SHIRAZ / ISTAMBUL / LISBOA
Partida em voo da Turkish Airlines com destino a Istambul. 
Resto da noite a bordo. Chegada a Istambul, mudança de 
avião e continuação da viagem para Lisboa.
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 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

2.995€

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

320€

1 º DIA – LISBOA / ISTAMBUL 
/ TEERÃO

Comparência no aeroporto 120 
minutos antes da hora prevista 

para a partida. Formalidades 
de embarque e partida em voo 

da Turkish Airlines com destino 
a Istambul. Chegada a Istambul e 

mudança de avião. Continuação da 
viagem em voo Turkish Airlines com 

destino a Teerão.
 

2º DIA – TEERÃO
Chegada a Teerão, receção e transporte 

para o Hotel Esteghal ou similar. Alojamento 
e pequeno-almoço no hotel. Início da visita 

à capital do Irão, o Palácio Golestan, o mais 
antigo dos monumentos históricos de Teerão 

e antigo palácio real da dinastia Qajar. Segue-
se um interessante passeio de comboio turístico 

na zona típica junto ao Palácio Golestan. Almoço 
em restaurante. De tarde, visita do Museu Nacional 

do Irão, o maior museu de História e Arqueologia 
do país; e por fim breve passeio no Grande Bazar. 

Jantar em restaurante e alojamento.
 

3º DIA – TEERÃO
Pequeno-almoço no hotel. De manhã, continuação das 

visitas de Teerão, com especial destaque para a o Palácio 
Niavaran e à Praça Tajrish à zona de Darband e à de Bam 

Tehran.. Almoço em restaurante. De tarde, visita ao Museu 
das Joías, Jantar em restaurante e alojamento.

 
4º DIA – TEERÃO / KASHAN / ABYANEH / ISFAHAN
Pequeno-almoço no hotel. Saída para Kashan, com breve 
paragem para se visitar a Torre Azadi. Após a chegada 
Kashan, visita dos famosos Jardins de Fin, considerados dos 
melhores e mais belos do Irão, e da conhecida casa senhorial 
Brujerdi. Continuação para a aldeia de Abyaneh. Esta 
pitoresca aldeia, no sopé da montanha Karkas, é considerada 
uma das mais belas do Irão, com as suas casas construídas 
em tijolo de barro vermelho e frágeis varandas de madeira. 
Almoço em restaurante. Partida com destino a Isfahan, uma 
das cidades mais antigas do Irão com cerca de 1.500.000 
habitantes, é a terceira cidade mais populosa do Irão a seguir 
a Teerão e Mashhad. Foi a capital do Irão entre 1598 e 1722, 
e ainda hoje mantém muito da glória do passado. É famosa 
pela sua arquitetura islâmica, com muitas avenidas, pontes 
cobertas, palácios, mesquitas e minaretes. Após a chegada, 
jantar em restaurante e alojamento no Hotel Kowsar ou 
similar.
 
5º DIA – ISFAHAN
Pequeno-almoço no hotel. Dia inteiramente dedicado às 
visitas da cidade de Isfahan. Começamos por visitar a Praça 
Imã, também conhecida como Praça Naqsh-e Jahan, antes 
da revolução de 1979. Está localizada no centro de Isfahan e 
foi construída entre 1598 e 1629, sendo um local de grande 
importância histórica e Património Mundial da UNESCO. 
Ainda nesta praça podemos observar a Mesquita Sheik 
Lotfollah e o Palácio Ali Qapu. Passeio de caleche na zona 
da praça. Almoço em restaurante. De tarde, visita ao antigo 
Bazar. Jantar em restaurante e regresso ao hotel.
 
6º DIA – ISFAHAN
Pequeno-almoço no hotel. De manhã, visita ao Palácio 
Chehel Sotun e da Catedral de Vank. A igreja foi construída 
pelos armênios deportados no século XV, é uma mistura 
de arquitetura religiosa oriental e ocidental. O interior foi 
decorado com riqueza e extremo cuidado. Há também 
uma biblioteca com mais de 700 livros escritos à mão em 
linguagens de armênios e outros. Almoço em restaurante. De 
tarde, visita à parte mais antiga desta encantadora cidade. A 
caminho do nosso hotel passaremos pelas históricas pontes 
sobre o rio Zayandeh. Jantar em restaurante e regresso ao 
hotel.
 
 

TEERÃO, KASHAN, ABYANEH, ISFAHAN, 
YAZD, BANDAR ABBAS, ORMUZ, PER-
SÉPOLIS E SHIRAZ

COM ANÍSIO FRANCO

IRÃO COM ORMUZ


