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 IRAN  

 
 

VIATGE EN GRUP – 13 DIES 
 

 
 
 
 

 Per què proposem Iran? 

 

Els iranians són els hereus del llegat històric i cultural de l'Imperi Persa, un dels grans imperis del món antic. Encara 

que Iran es presenta com un Estat-Nació, des del punt de vista ètnic i religiós, pot ser considerat un Estat 

multinacional. En un país amb uns 70 milions d'habitants conviuen de manera harmònica al voltant de vuit ètnies 

diferents. La major part d'aquests grups ètnics estan situats en zones frontereres, on a l'altre costat de la demarcació 

viuen germans d'ètnia que pertanyen a un altre Estat. Després de la revolució islàmica de 1979, el país es va 

convertir en una república islàmica i el control de la vida política i religiosa va passar a mans dels membres del 

clergat. Amb la victòria dels lliberals a les eleccions parlamentàries de l'any 2000, el país va entrar en una era de 

transformació política i social i el president Khatami es va guanyar el suport dels iranians més joves. Al recollir el 

Premi Nobel de la Pau el 2003, Shirin Ebadi, advocada i activista en la lluita pels drets humans i la democràcia va dir: 

"Soc iraniana, descendent de Ciro el Gran. L'emperador que fa 2.500 anys va proclamar sobre el seu pinacle que no 

regnaria sobre aquells que no li volguessin com a mandatari". En l'actualitat el país està governat per Hassan 

Rouhani, encara que procedent de l'ala conservadora, la població té l'esperança que la seva presidència porti noves 

cotes de llibertat i tolerància. 

 Mapa de la ruta 

 

DIA ITINERARI MENJARS ALLOTJAMENT 

1 Madrid o Barcelona  Istanbul  Teheran   Hotel 

2 Teheran  Kerman E Hotel 

3 Kerman  Mahan  Rayen  Bam  Kerman E Hotel 

4 Kerman E Hotel 

5 Kerman  Meymand  Shahre Babak  Bakhtegan  Deh Mord  Shiraz E Hotel 

6 Shiraz E Hotel 

7 
Shiraz  Persepolis  Naqhs e Rostam  Pasargade  Aghamir  Abar 
Kouh  Yazd 

E,D Hotel 

8 Yazd E Hotel  

9 Yazd  Meybod  Nain  Esfahan E Hotel 

10 Esfahan E Hotel 

11 Esfahan E Hotel 

12 Esfahan  Abyaneh  Kashan  Teheran  E Hotel 

13 Teheran  Istanbul  Madrid o Barcelona   

E: Esmorzar  D: Dinar  S: Sopar 

 
Dia 1 |  BARCELONA o MADRID  ISTANBUL  TEHERAN 

Sortida en vol regular cap a Teheran. Arribada, tràmits de visat i trasllat a  l’Hotel Escan o Ferdowsi Grand. 
Nota: Recomanem portar a ma la còpia de l’assegurança d’assistència en viatges, la poden sol·licitar a l’arribada. 
 
Dia 2 |  TEHERAN  KERMAN 

Esmorzar i visita del Museu Pre-Islàmic, la torre de telecomunicacions i el mausoleu Bori i Azad, el basar i el palau del 
Golestan. A l'hora convingut, trasllat a l'aeroport per volar a Kerman. Arribada i trasllat a l’Hotel Tourist Inn. 
 

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=es&mid=1LYVfRToiQbDyaHrga7bQVmstNNg&ll=32.692264921288576%2C54.16084920000003&z=7
http://www.escanhotel.com/global/index.php
http://www.ferdowsihotel.com/en
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g739314-d4080047-Reviews-Kerman_Tourist_Guest_House_ITTIC-Kerman_Kerman_Province.html
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Dia 3 | KERMAN  MAHAN  RAYEN  BAM  KERMAN 

Esmorzar i sortida en direcció a Bam fent una parada a Mahan, conegut per albergar la tomba de Shah Ne'emat Ollah-
i-Vali, un dels grans mestres sufís. El Jardí de Shazdeh (Jardí del príncep) és un històric jardí persa situat a 6Km de 
Mahan, que representa la màxima expressió dels jardins construïts enmig del desert. Amb 5.5 hectàrees i forma 
rectangular es troba envoltat per una muralla que alberga entrades, construccions residencials i un conjunt de fonts 
que aprofiten el desnivell de el terreny. Posteriorment ens acostem a la ciutat històrica d'Arg-e-Bam o Ciutadella de 
Bam, la major construcció d’adob del món, que data del 500 d.C i declarada Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO. Aquesta ciutat fortificada va quedar gairebé deshabitada a partir de l'any 1850 i va ser destruïda gairebé per 
complet per un terratrèmol el 2003. Visitar la fantasmagòrica ciutat en ruïnes, les seves muralles i torres, així com les 
parts reconstruïdes que superen el 35%. A continuació, es realitzarà la visita de la fortalesa o castell de Rayen, també 
construïda en adob declarada Patrimoni de la Humanitat. Té molts paral·lelismes amb la ciutadella de Bam a la qual 
replica a menor escala i amb la qual va rivalitzar en bellesa. Tornada a Kerman i allotjament. 
 
Dia 4 | KERMAN 

Esmorzar i visita de mig dia a la capital d'aquesta regió desèrtica, famosa per la seva història i la seva rica herència 
cultural. Visita del conjunt arquitectònic de Ganjali Khan i el Bazaar de Kerman. A la ciutat abunden les mesquites 
històriques i els temples zoroástrics. Excursió al desert de Dash-i-Lut (el desert buit) que alberga la regió dels Kaluts, 
formacions úniques i fascinants de gran bellesa en forma de xemeneies que es formen a la roca sorrenca per les 
condicions d'erosió extrema del desert en el que no hi ha cap tipus de vida. La regió dels Kaluts s'estén al llarg de 
150kms i poden arribar a alçar-se 75 metres sobre el nivell de el terreny. 
 
Dia 5 | KERMAN  MEYMAND  SHAHRE BABAK  BAKHTEGAN  DEH MORD  SHIRAZ 

Esmorzar i sortida cap a Meymand, un poblat d'origen troglodita, amb 350 habitacles excavats a la roca. El lloc ha 
estat contínuament habitat durant els últims 2 o 3 mil·lennis, encara que es molt més antic com demostren les 
ceràmiques de 6000 anys i els gravats trobats que podrien tenir 12.000 anys, remuntant-se al mesolític. Shahr-e-
Babak és una població situada a la carretera que va de Teheran a la costa de l'Golf en Bander Abbas. Es creu que 
aquest va ser el lloc de naixement del fundador de la dinastia sassànida persa durant el S. II-III. D.C. A 160km de 
Shiraz, a la província de Fars, es troba el Llac Bakhtegan, el segon major llac de país (sec a l'estiu). Amb 350.000 
hectàrees constitueix un important hàbitat per a algunes espècies d'aus que a causa de les noves preses i increment 
de salinitat es troben amenaçades (flamencs i altres aus migratòries). Parada a la població tradicional de Deh Mord 
als contraforts de les Muntanyes Zagros. L'economia de el poble està basada en el consum de productes d'elaboració 
pròpia com els aliments orgànics, les catifes, etc. Tot el que es produeix en aquest poble és usat pels seus habitants a 
l'interior de les cases locals. Arribada a Shiraz i allotjament al Royal Hotel o Karim Khan Hotel, o Aryo Hotel. 
 
Dia 6 |  SHIRAZ 

Esmorzar i visita de la ciutat. Shiraz ha estat en la història una ciutat il·lustrada i sofisticada que va destacar com a 
centre de la cultura persa i va ser la capital del país durant la dinastia Zand. Coneguda com la ciutat dels poetes, la 
literatura, el vi i les flors, és també considerada la ciutat dels jardins, com el visitat Jardí de Eram. En l'artesania del 
basar destaca el mosaic, la plata, els kilims típics de les tribus locals. Visitem el palau de Karim Khan, la mesquita de 
Vakil, el basar Vakil sud i nord, així com el caravanserrall Saray-i-Moshir o la mesquita de Nasir a l'molok. Temps per 
dinar en un restaurant típic (no inclòs). Poetes, filòsofs i místics perses com Hafez o Sa'adi que van arribar als màxims 
nivells de la literatura i el coneixement van tenir el seu origen en aquesta refinada ciutat de jardins. Avui podem 
recordar-los visitant les seves tombes. Al capvespre podem visitar el mausoleu d'Ali Ibn i Hamzeh i els jardins de 
Jahan Nama. Altres llocs de visita són els jardins de Delgosha o la tomba de Khajoy-i-Kermani. O bé agafar-se un 
temps per visitar el monumental mausoleu-mesquita i centre de pelegrinatge de Shah Cheragh. Allotjament. 
 
Dia 7 |  SHIRAZ  PERSEPOLIS  PASARGADE  AGHAMIR  ABAR KOUH  YAZD 

Esmorzar. Matí dedicat a visitar els monuments històrics no islàmics més imponents de país. Persepolis o ciutat persa 
coneguda a persa com Takht i Jamshid va ser la capital cerimonial de l'Imperi aquemènida (550-330 a.C). El recinte 
arqueològic de grans dimensions conserva part del conjunt de temples i palaus en excel·lent estat: la gran escala 
processional, el palau de Jerjes, el palau de Dario, palau de les 100 columnes, propileus d'entrada, tombes reials, el 
museu, etc. A 10 minuts de Persepolis, en Naqhs i Rostam es conserven perfectament tallades a la roca les tombes de 
reis perses tant Aqueménides com sassànides (Dario I, Xerxes I, Artaxerxes I, etc.). Dinar en Aghamir (inclòs), parada 
en una casa típica, adaptada per una família per oferir menjar al viatger. Després de dinar pararem a visitar la tomba 
de Ciro El Gran en Pasargade i continuem a Abar Kouh, una ciutat d'història i arquitectura. Destaca en aquest lloc el 
xiprer de 4500 anys d'antiguitat que queda com un símbol d'eternitat en el record dels viatgers. Parem en ruta per 
visitar el caravanserrall de Zeinoddin de l'època safavida i situat en el límit del desert i reconstruït fins a l'últim detall. 
Arribada a Yazd i allotjament al Dad Hotel o Malek / Tujjar Hotel, Mozaffar Hotel o Mehr Hotel. 

http://royalshirazhotel.com/
http://karimkhanhotel.com/en/
http://aryohotel.com/eng/
http://www.dadhotel.com/
http://malek.mehrchainhotels.com/?l=EN
http://www.hotelmozaffar.com/Uk/
http://mehr.mehrchainhotels.com/?l=EN
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Dia 8 |  YAZD 

Esmorzar visita de Yazd, considerada la ciutat de adob més antiga del món encara habitada. Envoltada pel cim de 
l'Shirkooh (4000mts) i els dos majestuosos deserts de l'Iran, Dasht-e-Kavir and Kavir-e-Loot, aquesta ciutat té 
l'inconfusible caràcter de les ciutats que es troben al costat de desert, mercats genuïns, gent de origen rural i tribal, la 
calor seca de desert que es deixa intuir i per descomptat la seva arquitectura primitiva en adob. Una ciutat amb 
infinits carrerons per perdre’s, plena de monuments, a qual més valuós, des de la Mesquita del Divendres, al 
mausoleu del sufí Rokned din; múltiples mesquites, khanes i palaus decorats amb les torres de vent o el conjunt de la 
plaça de l'Amir Chakh Mag i el museu de l'aigua. En Yazd és on es fa més patent la religió que un dia va ser imperial i 
avui encara segueixen algunes comunitats, el zoroastrisme. Visitem el Temple del Foc etern i les Torres del Silenci. 
 
Dia 9 |  YAZD  ESFAHAN  

Esmorzar i temps lliure per recórrer la ciutat antiga. Després de deixar Yazd visitarem Meybod, una altra població de 
fang amb una important fortalesa que data del període sassànida (Castell Narenj o Narine), una de les més antigues 
de país. A mig camí entre Yazd i Esfahan, en els límits del desert de Dasht i Kevir es troba a 1.400mts d'altitud la 
població de Nain on farem una parada. Encara queden restes de la fortalesa de construcció àrab denominada Narin 
Ghaleh. Altres punts d'interès són la seva gran mesquita de l'S.X, la presència d'unes 80 cisternes antigues i la 
producció de tapissos. Allotjament al Safir hotel o Aseman Hotel, Ghasr e Monshi, Bahai Hotel o Sepahan Hotel.  
 
Dia 10 |  ESFAHAN 

Esmorzar i matí de visites. Esfahan és la ciutat llegendària que mai defrauda als seus visitants. És la perla de 
l'arqueologia islàmica tradicional. Segons la tradició, per les seves infinites riqueses i de les seves dimensions va ser 
anomenada la meitat el món. La visita inclou la famosa plaça de l'Imam (Naqsh-i-Jahan), la segona plaça del món 
després de Tiananmen a Pequín. Visitem les construccions d'aquesta plaça: la mesquita de el Sheikh Lotfollah, la 
mesquita de l'Imam, Palau de Aliqapu, els palaus de Chehel Sutoon i Hasht Behesht, així com els basars on 
s'exhibeixen els productes més famosos de la regió. Tarda lliure. Allotjament. 
 
Dia 11 |  ISFAHAN 

Esmorzar i mig dia de visites. La mesquita Jameh és una mostra on es pot veure l'evolució de l'art i l'arquitectura 
islàmica des dels principis de l'islam fins als nostres dies. Visitem l'església de Vank, una de les esglésies armènies més 
interessants del Pròxim Orient. Visita de Monar Jombar, que atreu pels seus minarets oscil·lants i dels ponts històrics 
de Esfahan al capvespre. Allotjament. 
 
Dia 12 |  ISFAHAN  ABYANEH  KASHAN  TEHERAN  

Esmorzar i sortida cap a Teheran. De camí es visita la població tradicional d’Abyaneh, situada a les Muntanyes Karkas, 
prop del desert. La població manté intacta la seva arquitectura original i els seus pobladors encara parlen, viuen i 
vesteixen a l'estil persa original. Continuació a Kashan, una original població on visitarem algun dels seus emblemàtics 
monuments com les cases-palau Tabatabaiha i Borojerdiha, o el hamam, la mesquita Jameh i el que el temps permeti. 
Continuació a l'aeroport de Teheran. Allotjament a l’Hotel Ibis Airport fins l’hora de sortida del vol. 
 
Dia 13 |  TEHERAN  ISTANBUL  BARCELONA o MADRID 

Sortida de matinada en el vol de tornada. Arribada i fi dels serveis. 
 
 PREU PER PERSONA 2022 
 
SERVEIS DE TERRA:  
Mínim 2 persones:              1.330€  
Suplement temporada alta: 145€ 
Suplement habitació individual:  420€ 
 
Revisió de preus: El preu del viatge podrà modificar-se per variacions del preu del transport derivat del cost del 
combustible, de les taxes i els impostos inclosos en el contracte i recàrrecs turístics, d’aterratge i d’embarcament o 
desembarcament en ports i aeroports, així com per la variació en el tipus de canvi aplicat al febrer 2022. En cap cas, es 
revisarà a l’alça durant els 20 dies anteriors a la data de sortida del viatge.  
 
 
 
 
 

http://www.safirhotel.net/
https://asemanhotel.com/
http://www.ghasrmonshihotel.com/
https://sheykhbahaeihotel.com/fa/
http://www.sepahanhotel.com/en
https://www.accorhotels.com/es/hotel-A0H0-ibis-tehran-imam-khomeini-international-airport/index.shtml
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 SORTIDES 2022 

Temporada baixa:  
Juny 7 
Juliol 19 
Novembre 10 i 29 
 
Temporada alta: 
Abril 5 i 26 
Agost 2 i 30  
Setembre  13  
Octubre 11 
 
 MÍNIM DE PERSONES 
Grup mínim 2 persones, màxim 16 
La realització del present viatge requereix la participació d’un mínim de 2 persones. De no arribar a aquest mínim, 
l’agencia te dret a anular el viatge a més tardar fins 20 dies naturals abans de l’inici del viatge.  
 
 SERVEIS INCLOSOS / NO INCLOSOS 
 
INCLOU   

• 12 nits d’allotjament en hotels categoria 3 i 4 estrelles amb esmorzar. 

• Vol Teheran a Kerman. 

• Dinar a Aghamir. 

• Tots els trasllats i transports en turisme, van o autocar, segons el número de persones. 

• Guia acompanyant de parla castellana. 

• Carta d’invitació per tramitar el visat.  
• Assegurança d'assistència en viatge i anul·lació fins 1.000€ 

            Nota: L’assegurança inclou assistència en viatge i cancel·lació davant del covid-19 

 
NO INCLOU   

• Bitllet d’avió d’anada i tornada: (Tarifa en base a la companyia TURKISH en classe T). Sortides Barcelona o 
Madrid: 550€ (taxes incloses calculades a febrer/22). L'opció d'una altra companyia o tipus de tarifa 
comporta una variació en el preu. 

• Visat (75€). 

• Entrades a les visites (aproximadament 70€). 

• Menjars i begudes. 

• Qualsevol altre servei no especificat a l’apartat anterior. 
 
 PÒLISSES OPCIONALS DE DESPESES D'ANUL·LACIÓ, MORT O INVALIDESA I AMPLIACIÓ DE COBERTURES 
 
Degut a que tant les companyies aèries com els prestadors dels serveis tenen condicions d’anul·lació molt estrictes, 
Altaïr Viatges posa a la vostra disposició assegurances especials de despeses d’anul·lació per cobrir les quantitats que 
considereu segons els vostres interessos. Consulteu suplement i el detall de les cobertures en cada cas. Queden 
excloses les activitats fisicoesportives en el medi natural i esports d'aventura, a consultar si és el cas. 
 
 CANCEL·LACIONS 
 
El viatger en qualsevol moment abans de l’inici del viatge pot resoldre el contracte havent d’abonar una penalització 
que equivaldrà al preu del viatge combinat menys l’estalvi de costos i els ingressos derivats de la utilització 
alternativa dels serveis de viatge.  
 
 PERSONES MOBILITAT REDUÏDA (PMR) 
 
Persona la mobilitat de la qual per participar en el viatge es troba reduïda per motius de discapacitat física, sensorial 
o locomotriu, permanent o temporal; discapacitat o deficiència intel·lectual; o qualsevol altra causa de discapacitat, 
o per l’edat, i la situació de la qual requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves necessitats particulars 
del servei posat a disposició de la resta de participants. Si algun dels interessats en fer un viatge a mida és PMR haurà 
d’informar-nos per poder consultar si el viatge a mida pot ser o no dissenyat per cobrir les seves necessitats. 

https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-02-200101-vacacionalcompletplus.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/polizasdata/Garantias%20ampliacion%20coberturas%20y%20suplemento%20-%20regulares.pdf
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 RESERVES I FORMES DE PAGAMENT 
 
Per formalitzar la reserva s’abonarà un dipòsit mínim del 40% del preu total del viatge. Aquest percentatge podrà 
variar en funció de les condicions dels diferents proveïdors. La resta es liquidarà com molt tard 10 dies abans de la 
data de sortida. S’accepten com mètodes de pagament: transferència bancaria, xec nominatiu o targeta (exceptuant 
Amex i Dinners). Per pagaments en efectiu consultar condicions legals. 
 
 INFORMACIÓ  PRÀCTICA 
 
VISATS 
Per a realitzar els tràmits d'autorització del visat a Iran es necessita la còpia del passaport original escanejada en el 
moment de realitzar la petició. Es necessari com a mínim 15 dies per la tramitació. 
El passaport ha de tenir una validesa superior als 6 mesos. Es necessiten 2 fotos iguals mida carnet. El passaport no 
ha de dur cap segell d'entrada a Israel. Es paga a l’arribada 75€. 
 
VACUNES 
No hi ha vacunes obligatòries. Recomanem consultar la web del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.  
 
CARACTERÍSTIQUES DEL VIATGE  
Viatge amb sortides garantides per un mínim de 2 persones en les dates indicades amb guia de parla castellana. Els 
desplaçaments es fan en turisme, van o autocar segons el nombre final de passatgers. Cal tenir en compte que els 
estàndards dels vehicles no són els mateixos que a Europa. Els hotels són de categoria 3 i 4 * no sent equivalents als 
de la mateixa categoria a casa nostra. El nom de l'hotel es confirmarà al lliurament de la documentació, que pot 
arribar a ser 4 dies abans de la sortida. L'hotel utilitzat en Kerman és senzill, recomanem utilitzar l'Hotel Pars, 
consultar suplement. Algunes de les visites es poden veure afectades per festivitats locals. Recomanem portar a mà 
la còpia de l'assegurança, la poden sol·licitar a l'arribada. 
 
Peculiaritats de la vestimenta iraniana i les seves normes: Totes les dones, incloses les estrangeres, des dels 8 anys, 
estan obligades a observar el codi de vestimenta iranià en tots els llocs públics: mocador al cap, màniga llarga i no 
portar roba ajustada al cos. Haurà d'utilitzar un mocador per cobrir la major part del cap, així com un guardapols, 
gavardina o roba folgada. No hi ha restriccions al colorit de la vestimenta. Els pantalons amplis són recomanables per 
a les dones. Si no, la faldilla ha d'arribar fins al turmell. Els homes també han de respectar el codi de vestimenta, que 
no permet l'entrada en màniga curta en organismes oficials, mesquites etc. Els pantalons curts no estan permesos en 
espais públics. 
 
DIVISES 
La moneda nacional és el Rial iranià (IRR), consulteu el canvi a: XE converter.    

 
CLIMA 
El clima és continental. A l'estiu la temperatura en el centre del país oscil·la entre 30-40º, i és un clima molt sec, 
mentre que en la zona banyada pel mar Caspi hi ha més humitat i és més fresc. A l'hivern fa molt fred, especialment 
en el nord del país. La millor època per a viatjar és primavera i tardor. 

 
SEGURETAT 
Sobre qüestions de seguretat, recomanem consultar la pàgina web del Ministeri d’Assumptes Exteriors. 
 
 PER SABER MÉS D’IRAN  
 
Utilitza el ampli fons bibliogràfic de la Llibreria Altaïr. Hem recopilat un conjunt de guies, mapes i llibres sobre Iran 
que pots consultar amb la finalitat de submergir-te en el territori a través de la literatura.  
 
 CONDICIONS GENERALS  
 
Les condicions generals es troben a la nostra web. 

http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=IRR
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
https://www.altair.es/cat/libros-zona/iran-03AF/
http://www.altairviatges.com/cat/condiciones-generales.html

