Program cesty po Íránu za perskými koberci
Termín: (kdykoliv – dle ceny letenky a dohody)
Plánované termíny 2016:
• Srpen
• Listopad
Průvodce: Vladimír Váchal
1. Odlet
z Prahy,
přílet
do
Teheránu v časných ranních
hodinách
–
přejezd
na
autobusový terminál - snídaně.
Cesta autobusem do Hamadánu,
dopoledne ubytování a oběd –
prohlídka místní synagogy (s hroby významných židů) a hrobky lékaře Aviceny, návštěva
výletního místa Gandž náme – epigrafický nápis klínovým písmem ve skále – návrat a
procházka městem zakončená večeří – posezení v čajovně s přednáškou (Historie
koberců a jedinečné kusy ve světových sbírkách).
2. Po snídani odjezd, prohlídka jeskyně Ali Sadr (plavba na lodičkách v jeskyni), cesta
horskou oblastí přes vesnici Bidžár, centrum výroby slavných „železných“ kurdských
koberců. Přejezd do Zandžánu – města nožířství. Ubytování a návštěva místního bazaru
(s koberci) a krámků brusičů a prodejců nožů – večeře spojená s posezením v místní
čajovně, večerní přednáška: (Základní
rozdělení koberců podle oblastí a
techniky vázání).
3. Po snídani prohlídka mauzolea Sultaníja
(UNESCO) s majestátní kupolí –
(nejstarší dvojitou kupolí v Íránu,
předobrazem Bruneleschiho dómu ve
Florencii.) Odjezd autobusem do Tabrízu
– slavného centra výroby a prodeje
perských koberců. Procházka centrem
města. Večeře v starobylém hammámu Nobar – přednáška (Typy koberců podle vzorů,
rozbor dekorativních prvků).
4. Prohlídka bazaru,
jednoho z nejrozsáhlejších nejstarších na Středním Východě
(UNESCO), bazar koberců s malým a velkým uzlem, jedinečná možnost nákupu, návštěva
dílny na výrobu koberců spojená s výkladem a ukázkami – večeře v parku El Gölü přednáška: (Dílenské, venkovské a nomádské koberce) – odjezd nočním VIP autobusem
(lůžková úprava) do Teheránu.

5. Teherán – ubytování a po snídani přesun na náměstí
Svobody – monumentální věž Azadi, galerie drahých
kamenů – návštěva Muzea koberců (vynikající sbírky)
možnost nakoupit publikace o kobercích - 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…) – po obědě návštěva
teheránského velkého bazaru s koberci, největšího
v Íránu, spojená s výkladem a ukázkami, jedinečná
možnost nákupu za nejvýhodnější ceny. Po večeři
přejezd k 435 metrů vysoké věži Milad (6. nejvyšší na
světě) – večerní návštěva parku ohně a vody
s třípatrovým mostem Tabíat – odpočinek na hotelu
spojené s balením spousty nakoupených koberců .
6. Odlet v ranních hodinách z Teheránu do Prahy.

Další informace k cestě
Cena expedice:
•

19 900 korun + cena zpáteční letenky Praha - Teherán (5 000 až 8 000 korun)

Cena zahrnuje:
•

Průvodce po Íránu: Mgr. et Bc. Vladimír Váchal

•

Průvodce a přednášející: Mgr. Jan Dolejš – sběratel (perských) koberců

•

Cyklus odborných přednášek na téma koberce v Íránu

•

Zařízení cesty, víza a nákup letenek.

•

Ubytování v mnou ověřených hotelech a hostelech (převážně dvoulůžkové či dva
oddělené pokoje pro muže a ženy) - (lůžko v autobusech)

•

Vnitrostátní dopravu po Íránu - (autobusová, metro, taxi)

•

Snídaně na každý den

•

Informace o Íránu a perských kobercích poskytované v rámci průvodcování

•

Tlumočení perštiny a pomoc při nákupech místního zboží

•

Poskytnutí vlastního telefonu s íránskou simkartou pro krátké hovory domů do 3
minut hrazeno v ceně.

•

Drobné občerstvení při autobusových spojích

•

Každodenní čaj či nescafé (nescafé jen místy, čaj je k dostání všude)

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
400 korun)

•

Vízum do Íránu - cca 1400 korun

•

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

Expedice se uskuteční při minimálním počtu 3 osob, přičemž maximální počet osob je 9.
Pro další informace volejte: +420 604 614 550
Pište na: vachal.vladimir@seznam.cz
Pokud se Vám termín nehodí, průvodcuji rovněž zájezd (říjen 2016) pro CK Mundo a vlastní
expedici po Íránu (září 2016).
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=lYb0mQ8_524

(činnost je provozována na základě živnosteského oprávnění)

