Destinos TUI
- Irão -

NOVO
DESTINO
- 2019 -

TUI AMBASSADOR TOURS, UNIPESSOAL, LDA - Mat. C.R.C de Lisboa - Cap. Social: 7.100,00 Euros - NIF 514 076 330 - RNAVT 6488 - COD: IKA 060319

Irão

- Cores da Pérsia 8 Dias / 7 Noites - Desde 1.595 € por pessoa
Saídas 2019
Março: 06; Abril: 03 e 10; Maio: 01 e 18; Junho: 12; Julho: 03 e 17; Agosto: 01, 21 e 28; Setembro: 18; Outubro: 09 e 16; Novembro: 06

Shiraz, Persépolis, Pasargad, Isfahán, Kashán, Qom e Teerão
Dia 1 – Portugal / Istambul / Teerão
Voo com destino a Teerão, chegada à capital Iraniana e transfere para o hotel. Alojamento.
Dia 2 – Teerão
Pequeno-almoço. Teerão foi uma pequena cidade ajardinada privilegiada pela sua localização estratégica entre os oásis do centro do país e a
bacia hidrográfica de Fars. A partir do século XIX, os Shah transformam o bairro de Arq construindo grandes palácios, imponentes mesquitas,
muralhas sólidas com delicadas decorações de porcelana, até a transformarem na capital do país. Hoje é o centro político e financeiro do Irão
e a arquitectura contemporânea tem grande relevância. Visita ao Palácio de Golestan, declarado Património da Humanidade pela UNESCO.
Continuação pelo bairro Tajrish, onde se poderá visistar o seu velho bazar e o mausoléu do Iman Zadeh Saleh. Termina-se a visita de Teerão
com a torre Milad e a ponte Tabiat, dois exemplos da arquietctura contemporânea da cidade. Alojamento.
Dia 3 – Teerão / Shiraz (Pensão Completa)
Pequeno-almoço e transfere para o aeroporto para embarque num voo para Shiraz, uma cidade com mais de 4000 anos de história. Esta
adquiriu o seu verdadeiro esplendor quando os invasores árabes a converteram em capital de província no ano de 693. Começaremos pela
Mesquita Nasirolmolk, impressionante pelos seus vitrais. Seguimos depois com a fortaleza Karim Khani, que se assemelha a uma fortaleza
medieval, e que foi construída como como residência de Karim Khan. Seguimos para o complexo Vakil, com as suas magnificas termas e
mesquita. À tarde, visita ao jardim Eram, um dos mais belos jardins da região e por último o mausoléu do poeta Hafez, uma das maiores
glórias da escrita persa. Alojamento.
Dia 4 - Shiraz / Persépolis / Pasargad / Isfahán (Pensão Completa)
Pequeno-almoço e saída até às ruínas de Persépolis, Património da Humanidade. Aí poderemos observar os vestigios da grandiosa capital
do Império Persa Aqueménida até à sua conquista pelo Alexandre Magno no século IV a.C. Continuação para Naghshe Rostam, onde
veremos a necrópole dos reis, escavada na rocha. De seguida, saída para Pasargad, a capital do rei Ciro II, o Grande, fundador do Império
Persa Arqueménida no século VI a. C. Nos arredores encontra-se o campo arqueológico onde permanece o túmulo do dito rei. Continuação
para Isfahán. Chegada e alojamento no hotel.
Dia 5 – Isfahán (Pensão Completa)
Pequeno-almoço. Hoje descobriremos os segredos da mítica Isfahán. Visita da grande Praça de Naqshe Jahan, com a sua arquitetura
islámica de porcelana turquesa. Destaque também para a Mesquita de Imam, uma obra excepcional na história da arquitetura mundial,
só comparável ao Taj Mahal ou à Basilica de São Pedro no Vaticano. Visita ainda à Mesquita Lotfollah e ao Palácio Ali Qapu. Tarde livre no
Grande Bazar para fazer compras e para poder desfrutar do excelente ambiente da cidade. Alojamento.
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Dia 6 – Isfahán (Pensão Completa)
Pequeno-almoço. Continuação das visitas em Isfahán como a Catedral de Vank, assim como à Mesquita mais antiga do Irão. O rio Zayahdeh
atravessa a cidade e ao longo do seu percurso existem 10 pontes, algumas por onde circulam o trânsito e outras mais antigas onde só passam
pessoas. Visita da Ponte Sio Se (dos 33 arcos) e a Ponte Khaju, consideradas das mais belas do mundo. Resto do dia livre. Alojamento.
Dia 7 – Isfahán / Kashán / Qom / Teerão (Pensão Completa)
Pequeno-almoço e partida para Teerão. De caminho, paragem em Kashan cujo nome significa literalmente ‘’Azulejo”, e é o primeiro dos
grandes oásis das joias do deserto central iraniano. Aqui visitaremos o Jardim Bagh-e-Fin, declarado Património da Humanidade pela
UNESCO e cujo projeto pertence ao reinado de Abbas I. Para finalizar, visita à madrasta Agha Bozog. Seguiremos caminho parando em
Qom, centro de peregrinação donde se destaca o Mausoléu de Fátima. Chegada a Teerão. Alojamento.
Dia 08 – Teerão/ Istambul / Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre para visitar o Museu Arqueológico Nacional, o curioso Museu das Joias Nacionais e para dar um último passeio
e fazer compras. À hora determinada, transfere para o aeroporto. Saída em voo com destino a Portugal. Chegada e fim dos serviços.

Hotéis Previstos ou Similares
Categoria A

Categoria B

Shiraz

Karimban 4*

Chamran Grand 5*

Isfahán
(3 noites)

Piroozi 4*

Kowsar / Abbasi 5*

Teerão

Kowsar / Asareh 4*

Howeyzeh / Azid 5*

(1 noite)

(3 noites)

Preço por Pessoa
Categoria A
Duplo
S. Ind.

Categoria B
Duplo
S. Ind.

06 Mar 19 - 18 Mai 19; 21 Ago 19 - 06 Nov 19

1,595 €

285 €

1,877 €

564 €

12 Jun 19 - 01 Ago 19

1,725 €

416 €

2,008 €

695 €

Temporada

O nosso preço inclui: Passagem aérea em classe turística, com a Turkish Airlines; 7 noites nos hotéis previstos ou similares em regime
de alojamento e pequeno-almoço, incluindo 6 almoços e 6 jantares em restaurantes; transferes em veículos com ar condicionado;
visitas, atividades e entradas de acordo com o itinerário; acompanhamento de guia em espanhol; seguro de viagem; taxas de aeroporto
e de combustível, no valor de 250€ (sujeitas a alteração até a data de emissão dos bilhetes).
O preço não inclui: Suplemento de tarifa aérea para outras classes de reserva e épocas altas, visto, extas de carácter pessoal e
qualquer outro serviço não mencionado no itinerário.
Observações:
É obrigatório que o passaporte seja válido por mais de 6 meses após a data de regresso do país. O passaporte não deve conter o
carimbo de Israel. Visto obrigatório.
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