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1º DIA – LISBOA / 
ISTAMBUL

09h20 – Encontro dos 
participantes no Terminal 1 

do Aeroporto de Lisboa.
11h20 – Partida em voo 

Turkish Airlines para Istambul. 
19h15 – Chegada a Istambul. 

21h55 – Partida em voo Turkish 
Airlines para Shiraz.

2º DIA – ISTAMBUL / SHIRAZ
02h10 – chegada a Shiraz

Após formalidades de desembarque, 
transfer para o Hotel O Grande Shiraz 

5* ou similar. Em hora a combinar 
localmente, e após o pequeno-almoço 

no hotel, visitamos a mesquita e 
mausoléu de Sha-e Sheragh, os famosos 

jardins persas de Bagh-e Naranjestan, a 
mesquita de Nasir el-Molk, os Aramgah-e 

Hafez e Aramgah-e Sa’di (os mausoléus e 
jardins dos grandes poetas Hafez e Sa’di, 

respectivamente), e o famoso Bazar-e Vakil. 
Almoço, durante as visitas. Jantar e alojamento.

3º DIA – SHIRAZ / PERSEPOLIS / NAQSH-E 
RUSTAM / PARSAGADAE / SHIRAZ
Saída para visita ao complexo arqueológico 
de Persepolis, constituído por uma série de 
residências reais construídas pelos soberanos 
Aqueménidas e classificado pela UNESCO como 
Património da Humanidade, e à necrópole real da 
mesma dinastia, em Naqsh-e Rustam. Almoço. 
Continuação para o sitio arqueológico da antiga 
capital Aquemênida de Parsagadae, classificada 
pela UNESCO como Património da Humanidade 
e o túmulo de Ciro o Grande. Regresso a Shiraz. 
Jantar e alojamento.

4º DIA – SHIRAZ / KERMAN
Partida para Kerman, com paragem em Sarvestan, 
um complexo arqueológico do período Sasanida. 
Almoço durante o percurso. Chegada a Kerman 
e visita ao extenso bazar no centro histórico, 
inscrito na Lista Indicativa da UNESCO para 
Património da Humanidade, e a uma das suas 
famosas casas de chá. Jantar e alojamento no 
Hotel Kerman Pars 5* ou similar.

5º DIA - KERMAN / RAYEN / MAHAN / KERMAN
Neste dia vamos a Rayen, uma cidade 
completamente construída em adobe, onde 
teremos oportunidade de visitar a Arg-e-Rayen 
(Cidadela), e passear pelas ruas da cidade. 
Continuamos para Mahan para visita aos jardins 
persas de Bagh-e Shahzade, e o Aramgah-e Shah 
Ne’matollah Vali que inclui a mesquita e mausoléu 
do famoso mestre Sufi Shah Ne’matollah Vali, 
construído entre os séculos XV. Almoço durante as 
visitas. Regresso a Kerman. Jantar e alojamento.

6º DIA - KERMAN / YAZD
Saída em direção a Yazd. Almoço à chegada, 
seguido de visita à cidade de Yazd, inscrita na 
Lista Indicativa da UNESCO para Património da 
Humanidade, incluindo um passeio pela cidade 
velha, a Grande Mesquita, o Complexo do Amir 
Chaghmagh, o Jardin Dolat Abad, o bazar, o 
Ateshkadeh (o Fogo Eterno no templo Zoroastra), 
e as Torres do Silêncio (Dakhmeh-e Zartoshtiyun) 
na velha necrópole Zoroastra. Jantar e alojamento 
no hotel Dad 4* ou similar.

7º DIA – YAZD / NAIEN / ISFAHAN
Partida para Isfahan, visitando durante o percurso 
o antigo caravanserai em Naein, seguido de 
almoço. Chegada a Isfahan. Jantar e alojamento 
de 3 noites no Hotel Khajoo 4* ou similar.

8º DIA – ISFAHAN
Dia de visitas na cidade de Isfahan: os 
monumentos Safávidas em redor da Grande 
Praça de Isfahan (Praça do Imam), classificados 
pela UNESCO como Património da Humanidade, 
e que inclui o Palácio Ali Qapoo, a Mesquita do 
Imam e a Mesquita de Sheikh Lotfolah. Almoço. 
Passeio pelo grande Bazar-e Bozorg com as suas 
lojas, ateliers e famosas casas de chá, e as pontes 
sobre o rio Zayandeh. Jantar e alojamento.

9º DIA – ISFAHAN
Dia de visitas em Isfahan: o complexo de palácios 
de Chehel Sotun com os seus belos frescos, a 
Catedral de Vank e uma segunda visita ao grande 
Bazar-e Bozorg com tempo livre para compras 
e visitar as casas de chá de Isfahan. Almoço, 
durante as visitas. Jantar e alojamento.

10º DIA – ISFAHAN / TEERÃO
Partida em direção a Teerão. Almoço à chegada, 
seguido de visita as coleções arqueológicas do 
Museu Nacional do Irão. Jantar e alojamento no 
Hotel Howeyzeh 4* ou similar. Este hotel está 
situado no centro da capital iraniana.

11º DIA – TEERÃO
Após o pequeno-almoço no hotel, visita ao Museu 
Nacional das Jóias e Palácio Niavaran. Após o 
almoço, visita ao Palácio Golestan, classificado 
pela UNESCO como Património da Humanidade 
e antiga residência da dinastia Qajar, e visita ao 
Museu do Vidro e da Cerâmica. Terminamos o dia 
com um passeio pela cidade de Teerão e Grande 
Bazar. Jantar e alojamento.

12º DIA - TEERÃO / ISTAMBUL / LISBOA
Em hora a indicar, transfer para o Aeroporto.
07h45 – Partida em voo Turkish Airlines para 
Istambul. 10h40 – Chegada a Istambul. 13h10 – 
Partida em voo Turkish Airlines para Lisboa.
15h05 – Chegada a Lisboa.

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento de João Paulo Oliveira e 
Costa durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para 
percurso Lisboa / Istambul / Shiraz e Teerão/ 
Istambul / Lisboa, em voos regulares Turkish 
Airlines com direito a 30 kg de bagagem;
• 11 noites de alojamento em hotéis de 4**** e 
5*****;
• Pensão completa (desde o pequeno almoço 
do 2º dia ao jantar do 11º dia);
• Transportes como indicado no programa;
• Guias locais falando castelhano;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário 
(devido a questões governamentais a ordem 
das visitas pode ser alterada mas todas estão 
garantidas);
• Todos os impostos aplicáveis;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível 
no montante de 252,72 € (à data de 20.11.2017) 
– a reconfirmar e actualizar na altura da 
emissão da documentação);
• Radioguias;
• Visto de entrada no Irão;
• Seguro Multiviagens.
 
PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas;
• Tudo o que não esteja como incluído de 
forma expressa;
• Despesas de caráter particular designadas 
como extras.

16 A 27 JUNHO 2018

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

2.980 €

640 €

MAIS DE 2000 ANOS DE HISTÓRIA

Encruzilhada de rotas e de civilizações aí 
se formaram grandes impérios, desde que 
os Aqueménidas dominaram tudo desde 
o Mediterrâneo até ao Indo. Pelos trilhos 
iranianos iremos descobrir o legado dos 
antigos persas e das grandes dinastias 
que lhes sucederam ao longo dos 
séculos.... “Uma viagem para a vida”.

IRÃO
COM JOÃO PAULO OLIVEIRA E COSTA


