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IRAN - wyprawa 
 
Trasa: Teheran – Shiraz – Persepolis – Pasargade – Yazd – Isfahan 
– Abiyeneh – Kashan – Qom 
 
 
 
 
Iran, jeszcze do niedawna, pozostawał krajem zamkniętym dla 
turystów. Przylgnęła do niego wręcz łatka kraju wrogiego i 
niebezpiecznego... Rzeczywistość jednak okazuje się być 

diametralnie odmienna.  Dziś, kraj ten otwiera się, by zachwycać swoją bogatą kulturą i skarbami sztuki. 
Pomimo odgórnie "narzuconego" i egzekwowanego prawa szariatu, Irańczycy (będący Persami, nie 
Arabami) uchodzą za jeden z najbardziej otwartych, życzliwych i gościnnych narodów, w skali całego 
świata. Zamiast wrogości, na miejscu spotykamy więc przede wszystkim serdeczność i szczery uśmiech. 
Fakt, musimy stosować się do przepisów prawa muzułmańskiego - co w aspekcie praktycznym dotyczy 
przede wszystkim stosownego ubioru, jednak kraj jest całkowicie bezpieczny i zwiedzanie jego pięknych 
zabytków nie jest w żadnej mierze utrudnione. Iran, czyli dawna Persja, to monumentalne i eleganckie 
Persepolis, labirynty uliczek w Yazd, niezwykle klimatyczny Isfahan, radykalne Qom, miasto poetów i 
słowików – Shiraz, a także Teheran – nowoczesna i rozległa stołeczna metropolia. 
 
Największe atrakcje:  

 Teheran – pałace szachów u podnóża Elbursu 

 Shiraz – jedno z najpiękniejszych miast Persji – miasto poetów, słowików, ogrodów i kwiatów 

 Persepolis – religijne centrum dawnej Persji  

 Pasargade – kolebka imperium Cyrusa Wielkiego   

 Isfahan – „Połowa Świata” 

 Kashan – stąd Troje Mędrców rozpoczęło swoją podróż do Betlejem 

 Święte miasto Qom – mauzoleum Imama Chomeiniego 
 

 Termin:     Cena:       
 06.09 – 14.09.2018r.   3990 zł + 1397 USD 
 29.09 – 07.10.2018r.   3990 zł + 1397 USD 

27.04 – 07.05.2019r.   3990 zł + 1397 USD 
 01.06 – 09.06.2019r.   3990 zł + 1397 USD     
 05.09 – 13.09.2019r.   3990 zł + 1397 USD 
 28.09 – 06.10.2019r.   3990 zł + 1397 USD 
 

PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – Teheran (-/-/-) 
Wylot z Warszawy, przelot do Teheranu.  
 
Dzień 2 Teheran – Shiraz (S/-/K) 
Po przylocie załatwienie formalności wizowych, transfer na lotnisko krajowe i przelot do Shiraz. Przejazd 
do hotelu, zakwaterowanie, krótki odpoczynek. Następnie zwiedzanie Shiraz, jednego z najpiękniejszych 
miast Persji - miasta poetów, słowików, ogrodów i kwiatów. Zwiedzanie Ogrodu Botanicznego Eram – 
perskiej wizji raju, Bramy Koranu, Grobowca Khaju, mauzoleum największych poetów perskich: Hafiza i 
Saadiego (XIV w.), meczetów Nasir-ol Molk i Atiq, bazaru Vakil oraz podziwianie wspaniałego mauzoleum 
„Króla Lampy” - Shah Cheragh (z zewnątrz). 
 
Dzień 3 Persepolis - Pasargade - Yazd  (S/-/K) 
Trasa: 425 km. Wyjazd do Persepolis (lista UNESCO) i zwiedzanie ruin stolicy wielkich królów Persji 
sprzed ponad 2500 lat, stolicy Dariusza I, jednej z najpiękniejszych aglomeracji antycznego świata. 
Zobaczymy Naqsh-e Rajab oraz Naqsh-e Rustam, gdzie znajdują się reliefy skalne z czasów Sasanidów 
(III w n.e.) oraz grobowce władców z dynastii Achemenidów, a także Świątynia Ognia. Przejazd do 
Pasargade, pierwszej stolicy Imperium z czasów Achemenidów, założonej przez Cyrusa Wielkiego. 
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Zwiedzanie pozostałości pałaców Cyrusa Wielkiego z VI w. p.n.e. oraz jego grobowca. 
 
Dzień 4 Yazd – Isfahan (S/-/K) 
Trasa: 300 km. Zwiedzanie kompleksu Amir Chakhmaq z XIV w., z najwyższymi w Iranie minaretami oraz 
z meczetem z zieloną kopułą i pięknym zdobnictwem. Zobaczymy także gliniane Stare Miasto, Świątynię 
Ognia, gdzie przez ostatnie 1500 lat podtrzymywany jest ogień oraz Wieżę Milczenia, gdzie wyznawcy 
zoroastryzmu składali swoich zmarłych na pożarcie sępom. Następnie udamy się do meczetu Jameh - z 
charakterystycznymi 48-metrowymi minaretami. Przejazd do Isfahanu - miasta zwanego Nesf-e Jahan 
("Połowa Świata"), perły architektury Wschodu, najpiękniejszego miasta Iranu, słynącego z błękitnych 
kopuł i wspaniałych zabytków, którego ulice ocienione są białymi platanami.  
 
Dzień 5 Isfahan (S/-/K) 
Zwiedzanie Isfahanu: Placu Imama, zwanego Naqsh-e Jahan ("Obraz Świata" - lista UNESCO), będącego 
jednym z największych placów miejskich na świecie (ok. 80 tys. m²) i obiektów położonych wokół Pałacu 
Ali Qapu – dawnego pałacu królewskiego, pałacu ośmiu cudów Hasht Behesht, Meczetu Imama - 
arcydzieła architektury perskiej z czasów panowania szacha Abbasa Wielkiego, Meczetu Lotfollaha – 
znanego ze wspaniałych zdobień i niezwykłej gry świateł, Meczetu Jame oraz typowego orientalnego 
bazaru.  
 
Dzień 6 Isfahan (S/-/K) 
Tego dnia w programie znajdują się słynne zabytkowe mosty na rzece Zayande-Rud: Si-o-Se Pol (Most 
Trzydziestu Trzech Łuków) z 1602 oraz Khaju z 1650 , Trzęsące się Minarety, Świątynia Ognia, Katedra 
Vank w starej ormiańskiej dzielnicy, dekorowana malowidłami scen biblijnych, Jolfa, Pałac Chehel Sotoun 
– Pałac Czterdziestu Kolumn, będący pięknym przykładem architektury pałacowo-ogrodowej z XVII wieku. 
Nazwa budowli  nawiązuje do dwudziestu kolumn werandy odbijających się w wodzie. Ściany pałacu 
dekorowane są malowidłami z epoki Safawidów.  
 
Dzień 7 Abiyeneh – Kashan – Qom - Teheran (S/-/K) 
Trasa: 439 km. Wyjazd w kierunku Teheranu. Po drodze krótki postój w zabytkowej wsi Abiyeneh, 
położonej w górach. Przyjazd do Kashan - miasta, z którego trzech Mędrców rozpoczęło swoją podróż do 
Betlejem. Zwiedzanie: ogród Fin, mauzoleum Shazdeh Ibrahim. Przejazd przez Qom, jedno z najbardziej 
konserwatywnych miast Iranu, centrum kształcenia teologów muzułmańskich. To święte miasto, miejsce 
pielgrzymek i centrum szyizmu. Wizyta w mauzoleum przywódcy Islamskiej Rewolucji - Imama 
Chomeiniego oraz spojrzenie z zewnątrz na grobowiec Fatimy - córki Mahometa - jedno z najświętszych 
mauzoleów szyickich. Przyjazd do Teheranu.   
 
Dzień 8 Teheran (S/-/K) 
Zwiedzanie Teheranu: Muzeum Narodowe, Muzeum Klejnotów – tu, wśród skarbów zgromadzonych 
przez władców Persji, można zobaczyć największy różowy diament świata: Darya-ye Noor oraz klejnoty 
koronne dynastii Pahlawi. City tour: Parlament, cmentarz polskich żołnierzy z Armii Andersa, miejsce 
Konferencji Teherańskiej z 1943 r., kompleks Golestan; przejazd na wielki bazar. 
 
Dzień 9 Warszawa (-/-/-) 
W nocy transfer na lotnisko, przelot do Warszawy. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cena obejmuje:  
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 przelot na trasie Warszawa/Teheran/Warszawa,  

 wizę wjazdową do Iranu (paszport ważny min. 6 m-cy po wylocie z Teheranu, z dwiema wolnymi 
stronami obok siebie, 2 wypełnione wnioski wizowe, 3 kolorowe zdjęcia en face 3x4 cm. W 
paszporcie nie może być wzmianki o wcześniejszym pobycie w Izraelu ani na przejściu 
granicznym w Tabie), 

 01 przelot wewnętrzny,  

 noclegi w hotelach 3*/4* wg lokalnej kategoryzacji (dopłata do pokoju 1-os. 395 USD),  

 wczesne zakwaterowanie w dniu przylotu, 

 późne wykwaterowanie w dniu wylotu, 

 wyżywienie wg programu (S-śniadanie, L-obiad, K-kolacja),   

 transfery i przejazdy podczas zwiedzania,  

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem,  

 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,  

 usługi lokalnych przewodników,  

 pilota/tłumacza ze strony B.P. Łachmański Travel,  

 opłatę wjazdową do Iranu oraz lokalne podatki i opłaty rządowe,  

 ubezpieczenie KL i NNW w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-208 
Warszawa, ul. Przyokopowa 31.   

 
Cena nie obejmuje: innych posiłków oraz napojów do obiadów i kolacji, wycieczek fakultatywnych, 
napiwków, wydatków osobistych, opłat za filmowanie i fotografowanie, obowiązkowej składki na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł/os.  
  
 
UWAGA - Kalkulacja dla grupy min. 16 osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. Program 
może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. Ostateczne ceny 
biletów lotniczych z dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w cenach biletów wstępu i 
wizy wjazdowej. 
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