Program cesty po Íránu 2018
Termíny: Dle termínů uvedených na webu
Průvodce: Mgr. Vladimír Váchal
•

Odlet z Prahy, přílet do Teheránu v nočních hodinách – přejezd na vnitrostátní letiště
Mehrabad – odlet do Kermánu.

•

Prohlídka kermánského bazaru, starých lázní (hammam) a páteční mešity s hodinovou
věží. Návštěva místní cukrárny a oběd v íránské kantýně – prohlídka Hosseinieh a blízké
hrobky Moshtari-ye Moshtaq Ali Shah. Večerní procházka bazarem spojená s výkladem o
místních výrobcích.

•

Po snídani odjezd do města Rayen – návštěva místní hliněné pevnosti Arg-e Rayen –
procházka městem k místní Imamzadeh – mauzoleum. Přejezd do města Mahan – oběd
a návštěva súfijské svatyně Shah Nematollah Vali s komnatou kaligrafie. Večerní
návštěva perský zahrad Bagh-e Shahzde (UNESCO). Návrat do Kermánu – přejezd
nočním VIP autobusem (lůžková úprava) do Šírázu.

•

Příjezd v ranních hodinách do Šírázu – ubytování v hotelu. Snídaně v tradiční perské
putice - prohlídka městských zahrad v pevnosti Karim Khan – procházka městem
k mešitě Vakíl – odpočinek v místní čajovně básníků s vodní dýmkou. Prohlídka místního
bazaru šperků a ochutnávka šírázské zmrzliny Faloodeh. V závěru dne - návštěva hrobky
básníka Haféze s jedinečnou večerní atmosférou.

•

Po snídani odjezd na starověké ruiny města Persepolis (UNESCO) – reprezentativní sídlo
achaimenovské řiše králů Déreia a Xerxa – přejezd ke skalním hrobkám a reliéfům v
lokalitě Naksh-e Rostam. Oběd a návrat do Šírázu – návštěva zahrad Naranjestan –
slavná vitrážová mešita Nasir-ol-Molk. Večerní návštěva třetí nejvýznamnější svatyně
v Íránu – Aramgah-e Shah-e Cheragh s zrcadlovými sály. Večer odjezd nočním VIP
autobusem (lůžková úprava) do Yazdu.

•

Příjezd v ranních hodinách do Yazdu – ubytování v tradičním hotelu – snídaně. Prohlídka
páteční mešity s nejvyšším vstupním portálem (Íwán) – procházka starým městem –
hliněná architektura, návštěva umělecké galerie s čajovnou na střeše domu – výhled na
pouštní město Yazd. Ochutnávka tradiční šafránové zmrzliny. Před západem slunce –
odjezd na zoroastriánské věže (Dakhme – Burj-e Khamooshi). Večerní procházka po
střechách bazaru s pozorováním hvězd.

•

Po snídani odjezd do staré hliněné vesnice Karanaq – procházka uličkami s výhledy do
údolí, přejezd ke skalnímu zoroastriánskému chrámu Chak Chak – oběd (na účet
průvodce) formou pikniku (velbloudí kebab). Odpoledne návštěva pevnosti města
Meybod, místního karavanseráje, tradiční chladírny (jakhchal) a hliněného holubníku.
Návrat do Yazdu - Večer návštěva náměstí Amir Chaqmak a tradiční tělocvičny
(zurkháne) s ukázkou tradičních íránských sportů.

•

Po snídani odjezd k hliněnému hradu Saryazd – labyrint hliněných uliček s centrální věží –
přejezd do města Fahraj - návštěva hliněné mešity a procházka městem. Odjezd do
pouště u města Bafgh – výstup na majestátné písečné duny se západem slunce. Odjezd
do Yazdu – večeře, odjezd (nočním lůžkovým vlakem) do Bandar Abbásu.

•

Ranní příjezd do Bandar Abbásu – snídaně a následná plavba lodí na ostrov Qeshm.
Ubytování ve vesnici Tabl v domě našeho přítele Amina. Oběd a prohlídka mangrovové
zátoky Harra na lodičkách. Večerní prohlídka místní vesnice Tabl. K večeři je možné
ochutnat žraloka s rýží.

•

Po snídani odjezd do (UNESCO) Bio-rezervace k solné jeskyni a do údolí Char Khuh –
oběd a návštěva tradiční vesnice Laft s loděnicemi. Koupání v perském zálivu při západu
slunce. (osamocené místo, koupat se mohou všichni) Večeře – volný večerní program.

•

Po snídani odjezd na pláně Setarha – unikátní geologické úkazy a divocí velbloudi –
návrat na oběd a odjezd do přístavu – návrat do Bandar Abbásu a odjezd nočním VIP
autobusem (lůžková úprava) do Esfahánu.

•

Příjezd do Esfahánu – ubytování v hotelu – procházka městem – snídaně v tradiční
kantýně. Návštěva slavného UNESCO náměstí Naqsh-e Jahan. Prohlídka páteční mešity
Imám a mešity Sheikh Lotfollah. Oběd v tradiční restauraci. Procházka bazarem
k největší esfahánské mešitě z 9. století. Pomoct při nákupech suvenýrů (ukázka
smlouvání) – večerní posezení na náměstí v íránském stylu.

•

Po snídani odjezd do arménské čtvrti – prohlídka křesťanského komplexu katedrály
Vank s arménským muzeem. Možnost zastávky na kávu v arménské kavárně a procházka
k esfahánskému mostu třiceti tří oblouků. Oběd – návštěva paláce čtyřiceti sloupů
(Chehel sotoon) – volný program - pomoct při nákupech suvenýrů.

•

Ranní odjezd autobusem do Kashanu – prohlídka městského bazaru – návštěva mešity
Soltaniey – prohlídka dvou tradičních kupeckých domů – Kahn-e Tabatabei a Khan-e
Borujerdi – oběd a odjezd do Teheránu – příjezd ve večerních hodinách – ubytování –
možnost večeře.

•

Teherán - Po snídani přesun na náměstí svobody – monumentální věž Azadi, galerie
drahých kamenů – přesun k slavným malbám na místě bývalé americké ambasády.
Návštěva trezoru muzea národní banky (Paví trůn, Globus z 34 kg zlata a více než 50 tisíc
drahých kamenů…) – oběd a návštěva paláce Niyavaran – sídlo posledního šáha dynastie
Pahlaví. Přejezd k 435 metrů vysoké věži Milad (6. nejvyšší na světě) – vyhlídka na
město. Večerní návštěva parku ohně a vody s třípatrovým mostem Tabíat – večeře –
návrat na hotel.

•

Odlet z Teheránu do Prahy.

•

Program expedice obsahuje i řadu dalších zajímavých míst, takže se máte na co těšit!

Další informace k cestě
Cena expedice:
•

34 990 korun + cena zpáteční letenky Praha - Teherán

Cena zahrnuje:
•

Zařízení cesty, víza a nákup letenek.

•

Ubytování v mnou ověřených hotelech, hostelech a ubytovnách + lůžka v autobuse a
vlaku

•

Vnitrostátní let po Íránu

•

Vnitrostátní dopravu po Íránu - (autobusová, lodní, vlaková, taxi, soukromý minibus
na výlety do pouště…)

•

Snídaně každý den a jeden společný oběd formou pikniku

•

Informace o Íránu poskytované v rámci výkladu a večerních sezení

•

Tlumočení perštiny a na vyžádání pomoc při nákupech místního zboží

•

Poskytnutí vlastního telefonu s íránskou sim kartou pro krátké hovory domů

•

Drobné občerstvení při autobusových a vlakových spojích

Cena nezahrnuje:
•

Stravování mimo snídaně - (vždy bude čas na oběd a večeři či zakoupení drobného
občerstvení dle vlastního uvážení) - cena oběda či večeře se může pohybovat od 30
do 90 korun. - (pro vegetariány je strava v Íránu často dost jednotvárná)

•

Vstupné do památek - často se liší (od 20 do 120 korun). - Souhrn všech vstupů (cca
2500 korun)

•

Vízum do Íránu – 75 euro (platí se na místě při příletu) + 30 euro registrační turistický
poplatek pro skupiny

•

Osobní zdravotní cestovní pojištění – doporučuji sjednat u AXA (sleva pro studenty)

Expedice se uskuteční při minimálním počtu 6 osob, přičemž maximální počet osob je 8.
Pro další informace volejte: +420 604 614 550
Pište na: vachal.vladimir@seznam.cz
•

Pokud se Vám termín nehodí, je možné domluvit termín individuálně pro vlastní
skupinu.

Rozhovor
o
Íránu:
https://www.youtube.com/wa
"https://www.youtube.com/watch?v=lYb0mQ8_524"t
"https://www.youtube.com/watch?v=lYb0mQ8_524"ch?v=lYb0mQ8_524
Video z expedice: https://vimeo.com/155441929

•

Činnost je provozována na základě živnostenského oprávnění

HYPERLINK
HYPERLINK

