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Imã Zadeh Saleh, juntamente com o seu 
bazar, e terminamos ao por do sol no 
topo da Torre Milad, com os seus 435 
metros, uma das mais altas de todo o 
mundo, para uma diferente perspectiva 
da cidade. Jantar em restaurante. 
Alojamento.

4º Dia - TEERÃO / KASHAN / ABYA-
NEH / ISFAHAN 
Pequeno-almoço no hotel. Saída para 
Kashan com breve paragem para 
fotografar a Torre Azadi. Em Kashan, 
visita dos famosos Jardins de Fin, 
considerados dos melhores e mais belos 
do Irão, e da conhecida casa senhorial 
Brujerdi. Almoço e 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 adube 
vermelho e frágeis varandas de madeira. 
Continuamos para Isfahan, uma das mais 
antigas cidades do Irão com e a terceira 
cidade mais populosa. 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 Persian Kowsar Isfahan em Hotel 5* 
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. Foi construída entre 1598 e 1629, 
sendo um local de grande importância 
histórica e Património Mundial da 
UNESCO. Ainda nesta praça visitaremos 
a Mesquita Sheik Lotfollah e o Palácio Ali 
Qapu.. Almoço em restaurante. De tarde, 
visita ao antigo bazar onde teremos 
algum tempo livre. Jantar. À noite passeio 
a pé para vivenciarmos a vida iraniana, 
principalmente nas pontes iluminadas 
sobre o rio Zayandeh. Alojamento.

6º Dia - ISFAHAN
De manhã, visita ao Palácio Palácio 
Chehel Sotun, conhecido como o Palácio 
das 40 colunas e da Catedral de Vank. 
Esta igreja foi construída pelos armênios 
deportados no século XV, e é uma 
mistura de arquitetura religiosa oriental 
e ocidental. O interior foi decorado com 

1º Dia - LISBOA 
/ ISTAMBUL / 

TEERÃO
Comparência no ae-

roporto da Portela. 
Assistência nas for-

malidades de embar-
que e partida em voo 

regular da Turkish Airli-
nes às 11h20 com destino 

a Istambul. Refeição a bor-
do. Chegada a Istambul às 

19h00, mudança de avião e 
continuação da viagem com 

destino a Teerão pelas 21h10.

2º Dia - TEERÃO 
Chegada a Teerão às 00h50, 

Formalidades de entrada o Irão e 
transporte privativo para o Hotel

Espinas International at Keshavarz 
5* ou similar. Alojamento

Pequeno-almoço no hotel. Inicio da 
Capital Persa de Teerão com visita 

do Palácio Golestan, o mais antigo 
dos monumentos históricos de Teerão 
e antigo Palácio Real da dinastia Qajar, 
também conhecido por ‘Jardim das 
Rosas’. Oportunidade para explorar na 
sua proximidade, um pouco o Grande 
Bazar da cidade. Almoço em restaurante. 
Durante a tarde visita do Museu das 
Joias, que detém uma das mais belas 
e impressionantes coleções de pedras 
preciosas e joias do Mundo. Regresso ao 
hotel, Jantar e alojamento.

3º Dia - TEERÃO   
Pequeno-almoço no hotel e manhã 
dedicada aos Palácios de Teerã com 
destaque para o Complexo de Sa’dabad, 
localizado no que foi outrora o palácio 
de inverno do Xá da Pérsia, que nos dá 
ideia do estilo de vida de Reza Pahlavi, o 
último Xá do país e ao Palácio Niavaran, 
a residência do ultimo Xá. Almoço em 
restaurante. Durante a tarde, passagem 
pela Praça Tajris, com a Mesquita do 

Ao contrário do imaginável, o 

Irão é um país que recebe de 

braços abertos. Uma viagem 

que é uma verdadeira aula 

de história de arte…

Com Hossein Memarzia



PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento de Tour Leader Try-

vel – Hossein Memarzia, durante toda a
viagem;

• Acompanhamento de guia local, de lín-
gua castelhana durante toda a viagem;

• Passagem aérea em classe económica
para percurso Lisboa / Istambul / Teerão 
e Shiraz / Istambul / Lisboa, em voos re-
gulares Turkish Airlines com direito a 23
kg de bagagem, com respetivas taxas de 
aeroporto, segurança e combustível no
valor de 283,07 € (à data de 03.06.2022)
– a reconfirmar e atualizar na altura da
emissão da documentação);

• Alojamento e pequeno-almoço nos ho-
téis mencionados ou similares;

• Pensão completa, desde o almoço do 2º
dia ao jantar do 11º dia (20 refeições – 10
almoços e 10 jantares);

• Água às refeições, a bordo do autocarro
e nos quartos dos hotéis;

• Circuito em autocarro de turismo;
• Todas as visitas e entradas mencionadas

no programa;
• Taxas hoteleiras, serviços e IVA;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Seguro Multiviagens (cancelamento an-

tecipado, assistência e interrupção assim 
como Proteção COVID).

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições (exceto água);
• Visto de entrada no Irão (60,00€ por

pessoa);
• Tudo o que não esteja como incluído de

forma expressa.

 PREÇO P/PESSOA | QUARTO DUPLO

(MINIMO 20 PARTICIPANTES)

SUPLEMENTO INDIVIDUAL

2.480 €

416 €

20 de Abril a 01  de Maio

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. Visitarmos ainda 
a grande Mesquita de Jame, a maior 
mesquita congregacional da cidade de 
Isfahan. Jantar e alojamento.

7º Dia - ISFAHAN / NAEIN / YAZD
Após o pequeno-almoço, saída em dire-
ção da cidade de Naein. Visita à mesquita 
Jame, uma das mais antigas do Irão e ao 
Museu Etnográfico. Almoço em restau-
rante Continuação para Yazd, cidade do 
deserto com uma arquitetura única. Visi-
ta ao Templo do Fogo de Zoroastriano e 
ao Jardim de Dowlat Abad. O Zoroastris-
mo considera que o morto é algo impuro 
e sujo, como tal, para evitar a poluição 
da terra e do fogo os corpos dos mortos 
eram colocados no cimo da Torre do Si-
lêncio, expostos ao sol e aos abutres para 
decomposição. Jantar e alojamento no 
Hotel Dad Hotel 4* ou similar.

8º Dia - YAZD / ABARKHU / PASARGA-
DAE / SHIRAZ
De manhã, visita do complexo Amir 
Chakmagh, uma das principais atrações 
de Yazd, com a bela mesquita Jame, com 
os seus arcos simétricos, frente de uma 

area publica com jardins e fontes- Visita 
ao típico e antigo Bazar. Almoço em res-
taurante. Continuação da viagem e visita 
ao Oasis de Abarkouh e do antigo cipres-
te, com mais de 4000 anos. Visita ainda 
de Pasargadae, fundada pelo rei Ciro no 
séc. VI a.C, como sede de governo e local 
onde se encontra sepultado o famoso rei 
persa. Chegada ao final do dia a Shiraz. 
Alojamento no Hotel Zandiyeh 5* ou si-
milar.

9º Dia - SHIRAZ / PERSÉPOLIS / NA-
GHSHE ROSTAM / SHIRAZ 
Saída para visita a Persépolis, a capital 
cerimonial do Império Aqueménida e um 
verdadeiro tesouro histórico. Visitaremos 
os vestígios da antiga capital Persa, cujas 
ruínas se encontram em ótimo estado de 
preservação. Seguimos para visita a Na-
qhshe Rostam, local arqueológico, que 
foi o primeiro lugar santo dos Elamitas, 
onde os túmulos estão esculpidos e es-
cavados na própria montanha. Regres-
so a Shiraz para almoço em restaurante. 
Durante a tarde, visita aos túmulos dos 
poetas Sadi, Hafez. Jantar em restauran-
te. Alojamento.

10º Dia - SHIRAZ 
Shiraz é a capital da província de Fars, 
é também conhecida como a cidade dos 
poetas, das flores, da literatura e dos 

jardins. Visita de manhã ao Jardim Bo-
tânico de Eram e ainda do Castelo Kha-
rim Khanm antiga cidadela situada no 
centro da cidade de Shiraz. Almoço em 
restaurante. De tarde visita dos antigos 
balneários públicos de Vakil e tempo livre 
no Bazar da cidade de Shiraz. Jantar em 
restaurante. Alojamento.

11º Dia - SHIRAZ
De manhã, visita à Mesquita de Nasirol 
Molk, com a sua bela fachada, as suas cú-
pulas e belos vitrais e revestimentos co-
loridos, visita ao Jardim de Narenjestan e 
ainda visita do Mausoléu de Shah Cheraq, 
um dos principais centros de peregrina-
ção do Irão. Almoço em restaurante. Res-
to da tarde livre e late check out no hotel 
até ao final da tarde, antes de saída para 
jantar em Restaurante. Transporte para o 
aeroporto de Shiraz e inicio das formali-
dades de embarque.

12º Dia - SHIRAZ / ISTAMBUL / LISBOA
Pelas 02h55, partida em voo regular da 
Turkish Airlines com destino a Istam-
bul. Resto da noite a bordo. Chegada a 
Istambul às 06h35, mudança de avião e 
continuação da viagem para Lisboa pe-
las 08h15. Chegada a Lisboa prevista às 
10h20.

FIM DA VIAGEM


