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Iran
“les mil i una nits”

Un viatge a l’Iran és la oportunitat per a descobrir, més enllà dels estereotips, un país amb una cultura única i mil·lenària
que manté les seves tradicions i adopta el progrés i la globalització com qualsevol altre racó del món. Això dona lloc a un
país de contrastos amb ciutats que ja existien ben abans que els aquemènides aixequessin el segle V a.c. la seva gran
capital cosmopolita a Persèpolis, amb pobles i caravanserais que van ser lloc d’intercanvi cultural durant els segles en que
la ruta de la seda va comunicar l’Orient i l’Occident, i amb Teheran, la gran capital dinàmica, moderna i col·lapsada de cotxes.

Recórrer avui l’Iran permetrà conèixer de primera mà la importància de la vida religiosa en ciutats com Esfahan, la
riquesa de la cultura persa a Shiraz, terra dels poetes clàssics, la vida a les portes del desert a Yazd, on cada edifici és un
tros d’història de la ciutat.

Però per sobre de tot, el més fascinant a l’Iran, és la seva gent. Hi conviuen perses, àzeris, kurds, àrabs, turcs, nòmades,...
amables i hospitalaris com enlloc, els iranians són curiosos i inquiets, i voldran conèixer quina és la visió que teniu del seu
país i us en voldran donar la seva, us explicaran orgullosos quines són les seves costums i us preguntaran sens dubte per
les del vostre país. Conèixer un país a través de les paraules dels seus habitants és segurament la millor manera de viatjar,
i fer-ho a l’Iran d’on no ens arriben gaires veus serà una experiència memorable.
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Iran
“les mil i una nits”

Filosofia del viatge

Descobrir sense cap visió polititzada un país que és el bressol de cultures mil·lenàries i amb una història que ha tingut una
influència molt important en les nostres societats modernes.
Les visites guiades permetran conèixer la història i tenir dades objectives de la cultura iraniana però el temps per a les
visites per lliure serà més important. Descobrir tranquil·lament l’ambient evocador d’altres temps passejant pels seus carrers
i parlant amb la seva gent serà la part més enriquidora sens dubte.
Parlar amb els iranians, sempre disposats a ajudar i rebre amb els braços oberts els pocs turistes que es decideixen a visitar-
los. La inquietud dels joves i el conservadorisme de molts grans us permetran d’entendre millor la situació actual de l’Iran.
Experimentar la vida tranquil·la al desert i gaudir d’una nit sota els estels entre dunes.

Punts forts

• Descoberta d’una cultura mil·lenària

• Accés a un dels països més desconeguts al món occidental

• Conèixer directament la vida i els costums iranians sense cap filtre

• Apreciar els contrastos entre modernitat i tradició com en pocs altres llocs del món

• Les influències de la cultura persa en el món de l’Islam
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“les mil i una nits”

Dia 1: Barcelona - Teheran
Sortida del vol de Barcelona amb destí Istambul. Allà canvieu d’avió i arribada a Teheran a la tarda. Un cop allà, trasllat a
l’hotel i primer cop d’ull a la gran metròpoli Iraniana. La tarda l’aprofitarem per comentar alguns aspectes importants i
interessants de la nostra estada a Iran. Després tindreu temps per a fer el primer passeig com a turistes, que segurament
no passarà desapercebut per als acollidors perses.

Dia 2: Teheran
Al matí el nostre guia local ens espera amb les ganes de descobrir-nos la seva ciutat. Els iranians són gent molt amable i

acollidora amb els forasters. També estan molt orgullosos
de la seva cultura mil·lenària i els agrada fer-ho saber
als visitants. Ell us acompanyarà a fer un passeig per
la ciutat que us permetrà conèixer alguns costums i
normes de la societat iraniana i durant el qual visitareu
alguns dels punts més interessants de la capital iraniana.
Durant la visita de la impressionant mesquita dedicada
a l’Imam Khomeini travessareu el Basar de Teheran, sens
dubte un dels més grans del món. Com a la resta de la
ciutat, la quantitat de gent que s’hi aplega és extraordinària
durant tot el dia. El bullici del basar es transforma en
silencis, pregàries i ablucions quan s’accedeix al pati
de la mesquita. Observar l’activitat religiosa aquí durant
uns minuts us permetrà fer un primer tast d’una de les
parts més importants de la cultura de l’Iran, la religió.
Quan aconseguiu trobar la sortida del Basar, us dirigireu
al Palau de Golestan, un conjunt d’edificis de l’era Qajar
que ha donat lloc a un dels més grans palaus del país.
De clara influència europea, el Shah Nasser al-Din va
manar construir-lo impressionat pels palaus europeus
de l’època.
La tarda serà lliure i així podreu continuar familiaritzant-
vos amb el nou entorn.
Nit en hotel a Teheran.

Itinerari detallat

Dia 3: Teheran
Comença la segona jornada complerta a la immensa
Teheran.
El dia serà lliure per a que pugueu descobrir per
vosaltres mateixos la ciutat i la cultura iraniana. Al
quadern de viatge que us donarem tindreu una petita
guia de la ciutat que us pot servir per a visitar punts
emblemàtics de la ciutat... però no us deixeu portar!

Us recomanem de totes totes deixar-vos portar, recomanar, portar o acompanyar pels guies espontanis i desinteressats
que pugueu conèixer a Teheran! Tant aquí com a la resta del país, per cert!
Al vespre, ens trobarem tots a l’hotel per a anar a sopar fora del centre de la ciutat, lluny del centre i del soroll dels
milions de cotxes de Teheran.

Dia 4: Kashan
Al matí sortim cap a la descomunal estació de trens de Rah Ahan, al sud de Teheran. Allà agafarem el tren que ens portarà
cap a Kashan. Una ciutat mil·lenària plena de llegendes que després d’un gran terratrèmol va pràcticament desaparèixer.
Avui, el Basar, un dels més agradables i bonics de tot l’Iran, i les cases tradicionals construïdes durant el segle XIX, les
muralles de la ciutat històrica o els Hammams reconvertits en cases de tè són l’essència de Kashan.
Allà gaudiu de la tarda i el matí següents per passejar pels racons de la ciutat.
Nit en hotel a Kashan.
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Iran
“les mil i una nits”

Dia 5: Kashan – Esfahan
Al matí tornada a Kashan i us pujareu al tren que us portarà cap a Esfahan, al cor del país, tant geogràfic com cultural. La
ciutat en si mateixa és una obra d’art. Els refinats doms color turquesa que cobreixen les mesquites apareixen per tota la
ciutat i les mostres de la cultura Persa també són presents en la que era considerada com “mig món”, “Esfahan nesf-e
jahan”. Els ponts que travessen el Zayandeh, construïts el segle XVII, quan Esfahan era la capital de l’imperi Safàvida són,
300 anys més tard, el punt de trobada de molts dels seus habitants. Avui, Esfahan és considerada Patrimoni de la Humanitat
per la UNESCO, i passejar sense presses gaudint de tots els seus tresors és un privilegi molt enriquidor.
A la ciutat farem una visita que us permetrà endinsar-vos en la cultura del país poder gaudir millor de les següents jornades.
Nit en apartaments / Guest House a Esfahan. (segons disponibilitat i tamany del grup)

Dia 6: Esfahan
El segon dia a la ciutat serà bàsicament lliure. Gaudiu dels tresors que Esfahan encara mostra al món com a prova de la
importància que els seus habitants sempre han donat a la cultura, les arts o la fe.
Perdre’s pels parcs, descobrir els antics palaus o explorar les escoles religioses us farà entrar de ple en la cultura persa
tan estimada i valorada pels propis iranians.
Ens trobarem al vespre a l’hotel per preparar el viatge cap al desert.
Lliurar documentació de visites a fer per lliure per Esfahan.
“Half of the world walking tour” per a fer per lliure. Prepara documentació
Nit en apartaments / Guest House a Esfahan. (segons disponibilitat i tamany del grup)
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Iran
“les mil i una nits”

Dies 7: Esfahan – Toudeshk
Comença la ruta cap al desert. El primer dia sortireu d’Esfahan i arribareu a Toudeshk, on la simpàtica família del Mohammad
ens acollirà a casa seva i ens farà conèixer les peculiaritats de la seva regió.
Nit en casa particular a Toudeshk amb esmorzar.

Dia 8: Garmeh
Us endinseu encara més en el desert. 200 km de carretera i arribareu a Garmeh. Un petit poble al voltant d’un oasi entre
les dunes. Una imatge encisadora. La segona jornada al desert servirà bàsicament per a fer passejos per les dunes, bany
a les fonts i menjar casolà amb la família que us acollirà. Molts dàtils, i una nit sota els milers d’estels del gran cel del desert
us treuran les ganes de tornar a casa... Més val no desvetllar res més per a que no es perdi l’encant del moment, així que
deixeu volar la vostra imaginació com si fóssiu dins un conte de les mil i una nits!
Nit al desert en tendes.

Dia 9: Karanaq
Al matí després de l’esmorzar plegareu les tendes i sortireu de les dunes. Arribareu a Karanaq per viure sense les comoditats
de casa nostra encara durant uns dies. Aquest poble us endinsarà de ple en la vida rural iraniana.
Visitarem Chak Chak, principal lloc de peregrinatge del Zoroastrisme, la religió dels antics perses abans l’arribada de l’Islam,
una de les religions més antigues al món i que encara sobreviu a l’Iran. Pujar fins al temple de Pir-e-Sabz us permetrà
donar vida dins els vostres caps a les llegendes que envolten aquest indret.
A la tarda tornada a Karanaq, allà el silenci i l’aire del desert seran l’escenari dels vostres passejos. Podreu assistir a la
mesquita a l’hora de les pregàries o visitar un Caravanserai, un dels que encara és en peu gràcies a l’esforç de conservació
dut a terme, de l’època dels comerciants de la Ruta de la Seda.
Nit en casa tradicional a Karanaq.
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“les mil i una nits”

Dia 11: Yazd

Aquest dia serà totalment lliure a Yazd. Hi ha moltes coses per a descobrir a la ciutat, així que endinseu-vos-hi a fons i
traieu-li suc als milers d’anys d’història de la ciutat!
Nit en hotel a Yazd amb esmorzar.

Dia 10: Yazd
Al matí següent ruta cap a Yazd i coneixereu la que és una de les ciutats més antigues del món. Alguns historiadors afirmen
que Yazd ha estat habitada des de fa uns 7000 anys degut a la seva situació estratègica en les rutes comercials de diferents
èpoques.

Avui en dia, Yazd és segurament la ciutat amb més encant
del país i viu encara de manera tradicional. Molt allunyada
de la modernitat de les ciutats del Nord del país, aquí
com a la resta del desert que envolta la ciutat, les cases
són de fang i l’olor de l’adob fresc utilitzat per a la
restauració de les façanes és present en l’ambient dels
seus carrerons.
És també la regió amb una població més important de
seguidors del Zoroastrisme.
Fareu una visita dels badgirs que són els antics sistemes
de refrigeració de les cases tradicionals i coneixereu com
es feia l’abastiment d’aigua d’una ciutat que s’ha
desenvolupat al mig del desert. Els “qanats” són tot un
complex sistema de túnels que permeten el transport
de l’aigua a grans distàncies. I entre visita i visita us
podreu perdre pel basar o pels estrets carrerons a l’ombra
del sol del migdia admirant la senzillesa de la vida
tradicional i intentant entendre el que Marco Polo va
trobar en el mateix lloc quan hi va arribar el segle XIII...
Nit en hotel a Yazd amb esmorzar.
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“les mil i una nits”

Dia 12: Yazd – Zein-o-din
Al matí deixareu la bonica ciutat i visitareu alguns pobles propers a Yazd abans d’arribar a mitja tarda al Caravanserai de
Zein-o-din. Els Caravanserais eren punts de parada i repòs per als comerciants que travessaven l’Àsia transportant mercaderies
entre l’orient i l’occident. L’antiga Pèrsia era una de les etapes d’aquestes caravanes que van permetre durant segles la
comunicació entre cultures mitjançant el comerç.
Al vespre esperem que pugueu gaudir d’una impressionant posta de sol a les portes del desert i segurament ja no us voldreu
moure del Caravanserai fins a l’hora de sopar.

Dia 13: Zein-o-din – Shiraz

Us proposem de llevar-vos amb la sortida del sol i gaudir així de la bellesa de l’entorn a l’evocador Caravanserai. Després
esmorzar i en ruta cap a Shiraz. Serà l’única jornada veritablement llarga de viatge tot i que farem diferents parades molt

interessants. Així que sortirem ben d’hora al matí per arribar amb temps a la tarda a una de les ciutats amb més història
de l’Iran.
Una de les parades serà Persèpolis, el vestigi d’una de les expressions de grandesa més grans de la història. Persèpolis és
la imatge del gran poder que va tenir l’antic imperi Aquemènida amb influència a gran part del món conegut de l’època.
Cap el 500 AC Darius I (el gran) va accedir al tron de l’imperi i va ordenar començar la construcció del lloc i altres reis,
com Xerxes I i II o Artaxerxes van continuar amb els treballs d’ampliació d’aquesta ciutat.
Abans de quedar enterrada durant segles sota la sorra del desert, Persèpolis va patir un tràgic final i va ser en part destruïda
pels invasors.
Durant la visita assegureu-vos de portar un barret o alguna que us faci ombra i prou aigua per a passar unes hores submergits
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Dia 14: Shiraz – Teheran
Vol a Teheran al matí. Aprofitarem la tarda per a fer la visita del museu Nacional de l’Iran. Després d’haver pogut conèixer
una part de la història i la cultura del país podrem aprofitar millor la visita a un dels grans museus de Teheran.
La resta del dia serà lliure i al vespre ens reunirem per a poder compartir les experiències viscudes i les sensacions que
deixa la visita d’aquest país tan enigmàtic als ulls dels occidentals.
Nit a Teheran.

Dia 15: Teheran –  Barcelona
Trasllat a l’aeroport Imam Khomeini de Teheran per a agafar el vol de tornada a Barcelona via Istambul.
Arribada al Prat i fi dels nostres serveis.
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Dates de sortida per al 2011 i preus total del viatge per persona amb sortida des de
Barcelona

Grups de 4 a 8 participants MÀXIM
(Suplement per a grup de 4 a 6 participants: + 300 € per persona)

Del dissabte 1 d'octubre al dissabte 15 d’octubre de 2011: 2.290  EUR

Ens trobem a Teheran, vols intercontinentals no inclosos

Grups de 4 a 8 participants MÀXIM
(Suplement per a grup de 4 a 6 participants: + 300 € per persona)

Del dissabte 1 d'octubre al dissabte 15 d’octubre de 2011: 1.590  EUR

Suplement per a habitació individual: 475 EUR

Serveis Inclosos / No Inclosos

Aquest preu inclou:

- Els vols intercontinentals d’anada i retorn Barcelona –Teheran (en l’opció Sortida des de Barcelona)
- El vol de Shiraz a Teheran
- Els allotjaments descrits al programa en habitacions dobles en hotels de classe turista, excepte durant les jornades al
deserton us allotjareu en cases particulars o en tendes de campanya
- Els àpats detallats a l'itinerari de viatge
- Tots els àpats durant l’estada a Garmeh i Toudeshk
- Els trasllats des de/ cap a l’aeroport de Teheran i Shiraz en vehicle privat
- Els bitllets de bus o tren
- Les taxes per a l’entrada als parcs nacionals
- Els guies locals de parla anglesa durant les visites a Teheran i Esfahan
- Una assegurança durant tot el viatge
- Els costos de tramitació del visat d’entrada a l’Iran

Aquest preu no inclou:
- Les taxes de sortida del país
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