
IRAN 

KLEJNOTY PERSKIEGO IMPERIUM 
(RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI) 

 
1 DZIEŃ godz. 13:00 spotkanie grupy w TERMINALU A Międzynarodowego Lotniska w WARSZAWIE – hala 

odlotów przy strefie odpraw D, w godz. 14:55-18:35 przelot do STAMBUŁU, godz. 21:20 wylot do TABRIZU  
2 DZIEŃ godz. 01:20 przylot do TABRIZU, transfer do hotelu – nocleg,  

ok. godz. 08:30 śniadanie, ok. godz. 09:30 zwiedzanie TABRIZU, w programie m.in. Błękitny Meczet 

(XV w.) i bazar (Lista UNESCO) – najstarszy bazar Środkowego Wschodu i największy kryty bazar 
na świecie, wyjazd do KANDOWAN – wioski przypominającej turecką Kapadocję, obejrzenie domów 
wydrążonych w skałach; kolacja i nocleg w hotelu w ARDABIL  

3 DZIEŃ śniadanie, zwiedzanie ARDABIL – jednego z najstarszych miast Iranu, w programie m.in.: kompleks 
świątynny Sheikh Safi-ad-Din-e-Ardabili (Lista UNESCO) – rodowe sanktuarium Safawidów z bogato 
zdobionymi elewacjami i starożytne mosty, przejazd do SOLTANIJE (Lista UNESCO) – zwiedzanie 

Mauzoleum Oldżajtu (1302-1312) z najwyższą ceglaną kopułą na świecie, wybitnego osiągnięcia 
architektury perskiej; kolacja i nocleg w hotelu w ZANDŻAN  

4 DZIEŃ śniadanie, obejrzenie w ZANDŻAN „pralni publicznej” (Rakhtshurkhaneh) z czasów Kadżarów (XVIII-XX w.), 
wyjazd do TAKHT-e-SOLEYMAN (Tron Salomona, Lista UNESCO) – obejrzenie pozostałości twierdzy 

sasanidzkiej sprzed 1500 lat; powrót na kolację i nocleg do hotelu w ZANDŻAN  
5 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do jaskini ALI SARD – rejs łódkami po najdłuższej wodnej jaskini na świecie, 

przejazd do HAMADAN – dawnej stolicy Imperium Perskiego, w programie zwiedzania m.in.: Tablice 
Ganjnaameh – achemenidzkie inskrypcje Dariusza i Kserksesa, Mauzoleum Alavian Dome z późnego 
okresu Seldżuków (XII w.), Mauzoleum Estery i Mardocheusza, obejrzenie (z zewnątrz) mauzoleów 
poety Baby Tahira Oriana i filozofa Awicenny oraz pomnika Kamiennego Lwa z okresu hellenistycznego; 
kolacja i nocleg w hotelu w HAMADAN  

6 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do BISOTUN – obejrzenie reliefu i inskrypcji z Behistun (Lista UNESCO) wykutych 
na polecenie Dariusza I Wielkiego (ok. 520 r. p.n.e.), mających sławić jego imię i czyny, przejazd 
do KERMANSZACH – jednego z głównych miast irańskiego Kurdystanu, obejrzenie trzech reliefów 
sasanidzkich (III-IV w.) w parku Tagh-e Bostan oraz Takieh Moaven al-Molk – sanktuarium upamiętniającego 
śmierć Husajna pod Karbalą; kolacja i nocleg w hotelu w KERMANSZACH  

7 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do SUZY – jednego z najstarszych miast świata (6 tys. lat), zwiedzanie pozostałości 

zimowej stolicy Dariusza I Wielkiego, w programie m.in.: wizyta (jeśli będzie taka możliwość) 
w Mauzoleum Proroka Daniela, obejrzenie ruin kompleksu pałacowego wybudowanego przez Dariusza 
i zamku zbudowanego na akropolu przez francuskich archeologów (XIX w.), przejazd do CZOGA ZANBIL 
(Lista UNESCO) – zwiedzanie najlepiej zachowanego zigguratu na świecie i najprawdopodobniej 

najstarszej budowli w Iranie (XIII w. p.n.e.), następnie obejrzenie zabytkowego systemu hydraulicznego 
w SZUSZTAR (Lista UNESCO): mosty, zapory, kanały, budowle i młyny wodne; kolacja i nocleg 
w hotelu w AHWAZ  

8 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do SZIRAZU, po drodze zwiedzanie ruin miasta BISHAPUR założonego w 266 r. 
przez Szapura I, obejrzenie reliefów w wąwozie rzeki Bishapur i w dolinie Tang-e-Chogan; kolacja 
i nocleg w hotelu w SZIRAZ  

9 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do PERSEPOLIS (518 r. p.n.e., Lista UNESCO) – zwiedzanie ruin najwspanialszego 

miasta swoich czasów – obejrzenie m.in.: fragmentów zabudowań pałacowych z reliefami wzdłuż 
ścian i schodów, pozostałości pomieszczeń gwardii pałacowej wraz ze skarbcem Dariusza i Kserksesa, 
sali audiencyjnej i kilkudziesięciu kolumn, które dają wyobrażenie o dawnej potędze jednej z czterech 
stolic Imperium Perskiego, przejazd do PASARGADY (Lista UNESCO) – antycznej stolicy Achemenidów, 
obejrzenie grobowca Cyrusa II Wielkiego oraz pozostałości zespołu pałacowego wzniesionego przez 
niego ok. 550 r. p.n.e., następnie obejrzenie wykutych w skałach, ozdobionych reliefami grobowców 
Dariusza I Wielkiego, Kserksesa, Artakserksesa I i Dariusza II w dolinie NAKSZ-e ROSTAM, powrót 

do SZIRAZU – zwiedzanie dawnej stolicy Persji, w programie m.in.: Meczet Nasir al-Mulk (Różowy, XIX w.) 
z elewacją zdobioną kolorowym szkłem i wnętrzem wykładanym różowymi płytkami, Meczet Atigh 
(IX w.) – najstarszy w mieście, Meczet Vakil (XVIII w.) ze wspaniałą salą kolumnową (48 filarów 

rzeźbionych w spirale), bazar Vakil (XVIII w.), perski ogród Narandżestan (Lista UNESCO), obejrzenie 
z zewnątrz: XII-wiecznej cytadeli Karima Khana, Meczetu Shah Cheragh (Lustrzany), mauzoleów 
największych średniowiecznych poetów Hafeza i Saadiego; kolacja i nocleg do hotelu w SZIRAZ 



10 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do KERMAN – po drodze postój nad słonym Jeziorem MAHARLU położonym 
w południowej części Gór Zagros na wys. 1480 m n.p.m. i obejrzenie w SARVESTAN pozostałości 
pałacu Sasanidów (V w.); kolacja i nocleg w hotelu w KERMAN  

11 DZIEŃ śniadanie, zwiedzanie KERMAN, w programie m.in. Meczet Piątkowy (XIV w.) z portalem zdobionym 

niebieskimi płytkami w różnych odcieniach i kompleks Gandż Ali Chan (XVII w.), wyjazd do pustynnego 
RAYEN – obejrzenie średniowiecznej twierdzy Arg-e-Rayen przypominającej Arg-e-Bam zniszczone 

przez trzęsienie ziemi w 2003 r., następnie zwiedzanie ogrodu Bagh-e-Shahzade (Lista UNESCO) 
oraz Mauzoleum Shah Nematollah Vali w MAHAN, przejazd do JAZD położonego na styku Wielkiej 
Pustyni Słonej i Pustyni Lota, na przedmieściach JAZD postój przy Wieżach Milczenia – wzgórzach, 
na których zoroastrianie składali zwłoki bliskich na pożarcie sępom; kolacja i nocleg w hotelu w JAZD  

12 DZIEŃ śniadanie, zwiedzanie JAZD – jednego z najładniejszych miast Iranu, w programie m.in.: spacer 
labiryntem wąskich uliczek starówki zbudowanej z gliniano-piaskowych cegieł, Meczet Piątkowy 

z najwyższymi w Iranie minaretami, Meczet Amira Chakhmakh z trzypiętrową fasadą z łukowymi 
wnękami, badgiry – wieże łapiące wiatr do zapewnienia cyrkulacji powietrza w domach, perski ogród 
Dowlat Abad (Lista UNESCO), zoroastriańska Świątynia Ognia z płonącym od 1500 lat wiecznym ogniem, 
wyjazd do MAYBOD – miasta o bogatej historii, obejrzenie pozostałości fortecy Narin – najstarszej 
w Iranie (ok. 2000 lat), zwanej „małym Bam”, przejazd do NAIN – zwiedzanie Meczetu Piątkowego (IX w.) 
i tradycyjnego domu Pirnia; kolacja i nocleg w hotelu w ISFAHANIE  

13 i 14 DZIEŃ śniadanie, zwiedzanie ISFAHANU – stolicy Persji w latach 1598-1722, w programie m.in.: 
Meczet Piątkowy (VIII w.), Plac Imama (Lista UNESCO) z XVII-wiecznymi meczetami Szejka Lutf 
Allaha i Masjed-e Emam, Ali Kapu (Wysokie Wrota), pałac ogrodowy Czehel Sotun (40 Kolumn), 

Haszt Beheszt (Pałac Ośmiu Cudów), kompleks Madar-e Szah, XVII-wieczne mosty Si-o Se Pol i Khaju 
na rzece Zajande Rud, ormiańska dzielnica Dżulfa z katedrą Vank, Gołębia Wieża – jedna z najładniejszych 
w Iranie, zabytkowy XVII-wieczny bazar; kolacja i nocleg w hotelu w ISFAHANIE  

15 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do wioski ABYANEH – jednej z najstarszych w Iranie i jednej z najchętniej odwiedzanych 
przez turystów ze względu na charakterystyczne budynki pokryte czerwoną gliną, następnie postój 
w KASHAN położonym na skraju Wielkiej Pustyni Słonej – obejrzenie tradycyjnej zabudowy 
na ulicy Alavi, zwiedzanie bogatej rezydencji Borudżerdów i perskiego ogrodu Fin (Lista UNESCO), 
przejazd do KOM – rodzinnego miasta Chomeiniego, w programie m.in. postój przy Meczecie Jamkaran 
(obejrzenie z zewnątrz) i zwiedzanie Mauzoleum Fatimy al-Masumy (Bezgrzesznej), w drodze 

do Teheranu postój przy Mauzoleum Chomeiniego; kolacja i nocleg w hotelu w TEHERANIE  
16  DZIEŃ śniadanie, zwiedzanie słynącego ze wspaniałych muzeów TEHERANU, w programie m.in.: zespół 

pałacowo-parkowy Golestan (XIX w., Lista UNESCO), Hosseiniyeh Ershad (z zewnątrz), Muzeum 
Narodowe, Muzeum Klejnotów z najcenniejszymi regaliami perskimi, Brama Nagh-e Melli (z zewnątrz), 
Wielki Bazar i Meczet Szacha (z zewnątrz); kolacja i nocleg w hotelu w TEHERANIE  

17 DZIEŃ śniadanie, c.d. zwiedzania TEHERANU, w programie m.in.: Pałac Saadabad (XIX w.) – rezydencja 
ostatniego szacha Rezy Pahlawiego, Muzeum Szkła i Ceramiki z bogatą kolekcją wyrobów ceramicznych 
i szklanych z ostatnich 12 wieków, pochodzących z prawie całego obszaru dawnego Imperium Perskiego, 

Muzeum Dywanów prezentujące wspaniałe perskie dywany od XVIII w. po współczesność, Wieża Azadi 
zbudowana dla upamiętnienia 25 wieków Imperium Perskiego; kolacja i nocleg w hotelu w TEHERANIE  

18 DZIEŃ ok. godz. 03:30 transfer na lotnisko, w godz. 07:30-09:25 przelot  do STAMBUŁU, w godz. 12:35-14:00 

przelot do WARSZAWY, zakończenie imprezy na Lotnisku 
 

CENA: 11.950 zł  
obejmuje: przeloty samolotami rejsowymi na trasach Warszawa-Stambuł-Tabriz i Teheran-Stambuł-Warszawa, 

transfery lotnisko-hotel-lotnisko, midibus do realizacji programu, noclegi w hotelach 3 i 4* (pok. 

2-os. z łazienkami), 16 śniadań, 16 kolacji (kuchnia lokalna), bilety wstępu, wizę irańską, miejscowego 
przewodnika na całej trasie, opiekę pilota, ubezpieczenie AXA Travel Kontynenty (KL, w tym włączone 
choroby przewlekłe i nowotworowe obligo dla każdego klienta, do sumy ubezpieczenia 50 000 euro, 
NNW do sumy 5 000 euro, bagaż do sumy 1 000 euro, OC do sumy 50 000 euro) 

 

Dopłata do pokoju 1-osobowego – 2.300 zł 
 

Koszty dodatkowe: 
● 80 USD – zwyczajowe napiwki dla miejscowych przewodników i kierowców 
● napoje do kolacji 

 
TERMINY: 23.04 – 10.05.2017 

 03.09 – 20.09.2017 


