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O Grupo é acompanhado pelo Professor Luís Manuel de Araújo, do Instituto Oriental da Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, especialista em História Antiga Pré-clássica, que abordará a história e a cultura do Irão préislâmico, e por um conceituado guia local, especialista na história e cultura do Irão Islâmico, que proporcionarão uma
bela visita a um país com muitos e famosos monumentos reveladores do brilho civilizacional da Pérsia Antiga ao Irão
contemporâneo, alguns dos quais considerados pela UNESCO como Património da Humanidade
1º DIA – 10 MARÇO – 5ª FEIRA – LISBOA | ISTAMBUL
Comparência no aeroporto de Lisboa pelas 13h40 para embarque num voo Turkish Airlines, com destino a Istambul.
Trânsito para voo com destino a Teerão.
2º DIA – 11 MARÇO – 6ª FEIRA – ISTAMBUL |TEERÃO
Chegada ao aeroporto de Teerão às 05h25, formalidades de desembarque. Encontro com o nosso representante local e transfer
para o Hotel Espinas (ou similar). Pequeno-almoço no Hotel. Início da visita à movimentada e moderna cidade de Teerão, a Casa
Moghadam, monumento da época Qajar, segue-se a visita ao Museu das Jóias (Banco Central do Irão).
Regresso ao Hotel e alojamento.
3º DIA – 12 MARÇO - SÁBADO – TEERÃO
Pequeno-almoço no Hotel. Visita aos sítios histórico-culturais de Teerão, começando pelo Palácio Golestan, um grande
complexo da Época Qajar, combinando a arquitetura persa com influências decorativas vindas do Ocidente (local reconhecido
pela Unesco como Património Mundial da Humanidade). Este impressionante conjunto de dezassete palácios e jardins é como
um vasto museu de grande valor histórico. Visita ao Museu Nacional do Irão. Passagem pela ponte Tabiat. Regresso ao Hotel e
alojamento.
4º DIA – 13 MARÇO – DOMINGO – TEERÃO | ISFAHAN
Pequeno-almoço no Hotel. Saída em direção a Kachan, visitando Tepe Sialk, local histórico inicialmente escavado por
arqueólogos europeus liderados por Roman Ghirshman, com a mais antiga das quatro zigurates no Irão construídas pela
civilização elamita. Visita ao belo Jardim Fin (Património Mundial da Humanidade) e à Casa Tabatabei. Continuação da viagem
para Isfahan, onde será visitada a ponte Chahrestan, de antes da era do Islão. Check-in no Hotel Abassi (ou similar) e alojamento.
5º DIA – 14 MARÇO - 2ª FEIRA – ISFAHAN
Pequeno-almoço no Hotel. Visita a Isfahan, reconhecida pela Unesco como Património Mundial da Humanidade, a qual é um
excelente mostruário da arquitetura islâmica, do século XII ao século XIX. O percurso começa na Mesquita Jame, que data da
Época Safávida, onde se podem apreciar lindos frescos e um jardim em estilo persa. Segue-se a Praça Imam (Praça Naqch-e
Jahan), com a Mesquita Imam, a Mesquita Lotfollah, o Palácio Ali Qapu e o Portal Qeysarieh, o qual dá acesso ao típico bazar
local que também visitaremos. Regresso ao Hotel e alojamento.
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6º DIA – 15 MARÇO – 3ª FEIRA – ISFAHAN | YAZD
Pequeno almoço no Hotel e check-out. Saída em direção a Yazd, visitando em caminho o castelo Narin, em Meybod, o qual data
da Época Sassânida.
Seguindo o percurso até Yazd, percorremos as estreitas ruas desta cidade provincial com as suas casas de adobe. Check-in no
hotel Dad (ou similar) e alojamento.
7º DIA – 16 MARÇO – 4ª FEIRA – YAZD
Pequeno almoço no Hotel. Dia dedicado à visita a Yazd, começando pela Praça Amir Chakhmaq, Mesquita Jameh e as atrações
zoroástricas da antiga religião persa como o Templo do Fogo e a Torre do Silêncio, e ainda o pavilhão Dolat Abad com um lindo
jardim.
Regresso ao Hotel e alojamento.
8º DIA – 17 MARÇO – 5ª FEIRA – YAZD |PASÁRGADA |CHIRAZ
Pequeno almoço no Hotel e check-out. Saída em direção a Chiraz, visitando em caminho Pasárgada. Check-in no hotel Shiraz
Grand hotel (ou similar) e alojamento.
9º DIA – 18 MARÇO – 6ª FEIRA – CHIRAZ
Pequeno almoço no Hotel. Dia dedicado aos vestígios históricos da Antiga Pérsia, visitando Naqsh-e-Rustam Persépolis.
Regresso a Chiraz e visita ao Jardim Eram.
Regresso ao Hotel e alojamento.
10º DIA – 19 MARÇO – SÁBADO – CHIRAZ| ISTAMBUL
Pequeno almoço no Hotel. Dia completo para visitar os mais importantes monumentos de Chiraz, como seja a Mesquita
Nasiralmolk e o complexo Zand que compreende a cidadela Karim Khan, a Mesquita e o Bazar Vakil, onde se pode provar a
faloodeh, uma tradicional sobremesa de Chiraz. Segue-se a visita ao túmulo do poeta Hafez e Regresso ao hotel para um tempo
de descanso antes do voo.
Em hora a combinar, transporte em autocarro privado para o aeroporto
11º DIA – 20 MARÇO – DOMINGO - ISTAMBUL | LISBOA
Formalidades de embarque. Saída no voo Turkish Airlines via Istambul com destino a Lisboa.

Fim de Viagem.
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Mínimo de 15 participantes

PREÇO POR PESSOA
Quarto duplo

2.695,00 €

Suplemento quarto individual

O PREÇO INCLUI
• Acompanhamento por parte de Luís Manuel de Araújo
durante toda a viagem;
• Acompanhamento de um responsável da agência 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 30kg de bagagem;
• 9 noites de alojamento em hotéis de 4**** e 5*****;
• Pensão completa (desde o pequeno almoço do 2º dia ao
jantar do 10º 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 266 € (à data de 28.10.2021) – a reconfirmar e actualizar na
altura da emissão da documentação);
• Visto de entrada no Irão;
• Seguro Multiviagens VIP

NOVAS FRONTEIRAS
Leonor Martins
T: 217 651 816
Email: leonor@novasfronteiras.pt
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE
1250-068 Lisboa
RNAVT 7281

535,00 €

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

NOTA: Para partidas do Porto consulte-nos.

