Irão, a rota da Pérsia
11 dias de viagem cultural pelo Irão, com transporte em mini van com ar condicionado. Alojamento em hotéis 3 e 4 estrelas.

DESTINO
Irão.

Descrição

TIPO
Cultural, Descoberta, .

Esta é uma viagem aos segredos da Pérsia, atual Irão.
Iremos mostrar-lhe um país fascinante através de belíssimas cidades, com um património riquíssimo,
desde os mais emblemáticos monumentos até aos coloridos bazares, ruínas persas e paisagens naturais
de grande beleza.
Irá ainda viajar de comboio, explorar o deserto, visitar a ilha de Ormuz com a antiga fortaleza
portuguesa, sentir a Rota da Seda em Yazd e por fim, as pessoas.
Conhecer e partilhar a simpatia e hospitalidade dos iranianos.

DURAÇÃO
11 dias

DIFICULDADE
Nivel 1

CONFORTO
Nivel 3

Itinerário detalhado - Legenda (P: Pequeno almoço A: Almoço J: Jantar)
Dia
1

Itinerário
Voo cidade de origem - Teerão

Alojamento
Hotel

Refeições
-

2

City tour Teerão

Hotel

P

3

Teerão - Qom - Kashan

Hotel

P

4

Kashan - Abyaneh - Isfahan

Hotel

P

5

Isfahan - Garmeh

Hotel

P

6

Garmeh

Hotel

P

7

Garmeh - Kharanagh - Yazd - Comboio/autocarro noturno para Bandar
Abbas

Autocarro

P

8

Bandar Abbas - Ilha de Ormuz - Bandar Abbas - voo para Shiraz.

Hotel

P

9

Shiraz - Persópolis - Passargad - Necropolis - Shiraz

Hotel

P

10

Shiraz e voo de regresso

-

P

11

Chegada à cidade de origem

-

-

Dia-a-Dia
1: Voo cidade de origem - Teerão
O dia de hoje é dedicado ao voo entre a cidade de origem e Teerão. Não há voos directos entre Portugal e o Irão, pelo que o voo
fará uma escala numa cidade europeia ou do médio oriente. Chegada a Teerão às primeiras horas da madrugada, assistência no
aeroporto e transporte para o hotel.
2: City tour Teerão
Pequeno-almoço no hotel, encontro com o guia para o city tour em Teerão.
City tour que inclui a visita: Palácio Golestan e Museu Nacional e Torre Azadi.

Noite em Teerão.
3: Teerão - Qom - Kashan
Pequeno-almoço. Check out no hotel em Teerão e partida para Kashan, paragem durante a rota para visitar Qom. Chegada a
Kasahan e visita ao bairro histórico. Noite em Kashan.
4: Kashan - Abyaneh - Isfahan
Pequeno-almoço e tempo livre, visita a Kashan depois do almoço e, ida para Abyaneh, continuação para Isfahan e noite em hotel.
5: Isfahan - Garmeh
Pequeno-almoço, visita a Isfahan, incluindo o Palácio Chehelsetoon, a praça Naghshe Jahan, o palácio Aliqapu, a mesquita Shah e
Sheikh Lotfollah.
Da parte da tarde, ida para Garmeh. Noite em Garmeh.
6: Garmeh
Pequeno-almoço, hoje passaremos o dia a explorar o deserto. Noite em Garmeh.
7: Garmeh - Kharanagh - Yazd - Comboio/autocarro noturno para Bandar Abbas
Pequeno-almoço, ida para Yazd, durante a rota, visita a Kharanagh. Da parte da tarde, visita ao centro histórico de Yazd e à praça
Amirchakhmagh. Ida em autocarro/comboio nocturno para BandarAbbas.
8: Bandar Abbas - Ilha de Ormuz - Bandar Abbas - voo para Shiraz.
Chegada a Bandar Abbas, assistência e transporte para o porto para a visita a Ormuz (fortaleza portuguesa e a uma manufactura de
tapetes). Regresso a BandarAbbas e voo para Shiraz. Noite em Shiraz.
9: Shiraz - Persópolis - Passargad - Necropolis - Shiraz
Visita a Persópolis, Passargad e Necropolis. Noite em Shiraz.
10: Shiraz e voo de regresso
Visita a Shiraz, incluindo o templo de Ali ebn Hamzeh, o bazar de Vakil e a mesquita de Nasiralmolk.Transporte para o aeroporto
e voo de regresso.
11: Chegada à cidade de origem
Chegada à cidade de origem e fim dos serviços da Papa-léguas

Datas de partida & Preços do programa de terra
04/08/2018 - € 1.695
01/09/2018 - € 1.695
01/11/2018 - € 1.695
01/12/2018 - € 1.695
Preço do Voo desde: € 900,00

Extensões
Não tem.

Suplementos
Suplemento individual: € 400,00
Suplemento Meia pensão: € 170,00
Suplemento pensão completa: € 300,00

Notas

Indumentária:
Mulher:
- é obrigatório pela lei islâmica o uso de lenço na cabeça de modo a tapar os cabelos.
- as camisas têm de ser de manga comprida e de comprimento abaixo das ancas.
A maioria das mulheres anda vestida com cores neutras: preto, castanho, creme. Mas não há qualquer problema de vestir outra cor.
-as calças ou saias deverão tapar os calcanhares.
- pode andar de sandálias.
Homem:
- não poderá andar de calções.
- pode usar sandálias.
Passaporte: O passaporte não pode possuir nenhum carimbo de entrada em Israel.
Válido com pelo menos 6 meses de validade em relação à da data de saída do Irão.
Visto do Irão: tratado na embaixada do Irão em Lisboa. Documentos necessários por pessoa:
- Duas fotografia a cores (sem óculos, caso os use)
- Preencher e assinar o formulário (applicant visa form) a fazer download na página da Embaixada
http://www.iranembassy.pt/en/consular.php?content=21
-Passaporte com pelo menos 6 meses de validade após a saída do país
-Pagamento de 50.
Nota: Se quiser que a Papa-Léguas trate do visto, o custo é de 35 (mais o valor do visto).

Inclui
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acompanhamento de guia local a falar inglês;
Carta convite para se tratar do visto;
Transfere de e para o aeroporto (veja as condições gerais ponto 6.6);
Alojamento em quarto duplo em hoteis de 3 e 4 estrelas;
Voo doméstico Bandar Abbas - Shiraz
Pequenos-almoços;
Deslocações nos city tours e entre os locais a visitar em viatura de 5 lugares ou minivan;
Autocarro ou comboio noturno deYazd para BandarAbbas;
Seguro e assistência em viagem;
Bilhete embarcação BandarAbbas - Hormuz - BandarAbbas
Entrada nos monumentos descriminados no itinerário;

Exclui
•
•
•
•
•
•

Voos internacionais;
Almoços e jantares;
Visto de entrada no Irão (custo de 50, a ser tratado na embaixada em Lisboa);
Despesas pessoais;
Gratificações;
Qualquer item não mencionado como incluído.

Equipamento
•
•
•
•

Cabeça: chapéu de sol, óculos de sol. No caso das mulheres o uso de lenço a cobrir a cabeça é obrigatório;
Tronco: t-shirts (camisas compridas para as mulheres) e agasalho como por exemplo forro polar;
Impermeável leve ou capa de chuva e/ou corta-vento;
Pernas: calças confortáveis;

• Pés: sapatos desportivos tipo ténis ou sandálias;
• Meias;

• Saco maleável de 70 litros ou trolley. Será conveniente que o seu equipamento seja acondicionado num saco maleável, que
facilita o seu manuseamento e transporte.
• Roupas de viagem.

•
•
•
•
•
•

Estojo de higiene**.
Bolsa de documentos e dinheiro (com apoio no pescoço).
Pequeno cadeado para trancar o saco.
Mochila de dia para as saídas diárias.
Máquina fotográfica.
**Estojo de higiene: material de banho; protector solar; protector labial; repelente de insectos (depende da altura do ano);
lenços de papel.

Documentação
• Passaporte com validade de pelo menos 6 meses para além da data de saída do país;
• Visto de entrada no Irão;

Condições Particulares
Indumentária:
Mulher:
- é obrigatório pela lei islâmica o uso de lenço na cabeça de modo a tapar os cabelos.
- as camisas têm de ser de manga comprida e de comprimento abaixo das ancas.
A maioria das mulheres anda vestida com cores neutras: preto, castanho, creme. Mas não há qualquer problema de vestir outra cor.
-as calças ou saias deverão tapar os calcanhares.
- pode andar de sandálias.
Homem:
- não poderá andar de calções.
- pode usar sandálias.
O visto para o Irão é obrigatório. Documentação necessária:
- Imprimir e preencher o formulário. Ir ao link http://www.iranembassy.pt/en/consular.php?content=21 e clicar em Application
visa form;
- 2 fotografias (sem óculos caso os use);
- Cópia dos voos;
- Seguro de viagem;
- Reserva do hotel / Carta de recomendação.
O visto tem o custo de 50 e demora 1 semana. Caso pretenda o visto em 2 dias (pedido urgente), o custo é de 95.
Caso pretenda que seja a Papa-Léguas a tratar do visto, acresce o valor de 35.
O visto também poderá ser tratado à entrada do País.
© 2018 PAPA-LÉGUAS, Viagens e Turismo, Lda.
Rua Conde de Sabugosa, 3F 1700-115 Lisboa Portugal
Telefone: 00 351 21 8452689/90 . Fax: 00 351 21 8452693 . RNAVT: 2275 . RNAAT 67/2014
www.papa-leguas.com

