
  

IRÃO – ANTIGA PÉRSIA 
24 de Abril a 2 de Maio de 2019
HOTÉIS DE 5 ESTRELAS EM PENSÃO COMPLETA
1º dia – Lisboa | Istambul
Chegada ao aeroporto duas horas antes da partida. Formalizações de embarque. Partida 
para Istambul. Transferes para o hotel. Alojamento.

2º dia – Istambul | Shiraz
Pequeno-almoço no hotel. Transfere ao aeroporto. Formalizações de embarque e partida 
para Shiraz. Transfere ao Hotel. Alojamento no Hotel Homa 5*.

3º dia – Shiraz | Yazd
Pequeno-almoço no hotel. Visita da Porta de Qoran, entrada principal da antiga muralha da 
cidade. Partida para Persepolis (a 53 km), cidade Património da Humanidade. Visita do 
complexo tumular de Naqsh-i Rustam, sítio arqueológico no atual Irão que foi também o 
primeiro local sagrado dos povos Elamitas e depois o local de sepultura dos reis 
aqueménidas. Chegada a Yazd. Alojamento no Hotel Arg-e Jadid 5*.

4º dia – Yazd | Isfahan
Pequeno almoço no hotel. Passeio pela cidade antiga, que conserva uma impressionante 
arquitectura de barro. Em Yazd sobrevive ainda uma comunidade Zoroastra. Visita ao 
Templo de Fogo de Zoroastro e das torres do Silêncio. Visita do Complexo de Mir Chakhmag 
e jardins de Dowlat Abaad. Pela tarde, saída para Isfahan. No caminho, visita da Mesquita 
Jame en Naeen. Chegada ao hotel em Isfahan, Abbasi ou Kowsar 5*.

5º dia – Isfahan
Pequeno-almoço no hotel. Visita da praça de Iman (Naghshe Jahan), reconhecida como 
património da Unesco, a Mesquita de Iman, a mesquita de Sheik Lotfollah e o palácio de Ali 
Qapou, onde se destacam os frescos e trabalho em estuque e gesso, os mosaicos e madeira 
trabalhada. À tarde, visita do Bazar e das antigas pontes que cruzam o rio Zayanne Rud. 
Alojamento no hotel Abbasi ou Kowsar 5*.

6º dia – Isfahan | Kashan
Pequeno-almoço no hotel. Visita do Palácio Chehel Sotoum, o “Palácio das 40 colunas”. 
Visita de Abyaneh, no caminho para Kashan. Alojamento no hotel Mahinestan Raheb ou 
Amerilha 5*.

7º dia – Kashan | Teerão
Pequeno-almoço no hotel. Visita da Casa de Taba Tabaee e Jardim do Fim. Continuação Para 
o Teerão, com passagem pelo tranquilo deserto Maranjab. Alojamento no hotel Homa ou 
Esteghlal 5*. 

8º dia – Teerão
Pequeno-almoço no hotel. Visita do Museu Arqueológico, com objectos em exposição com 
mais de 6000 anos. Visita do Palácio Golestan e do Museu das Joias, situado numa casa 
forte na cave do Banco Central de Teerão, impressionante pelo valor e qualidade das pedras 
expostas. Visita do Parque de água e Fogo, Abo Atash. Alojamento no hotel Homa ou 
Esteghlal 5*. 

9º dia –Teerão | Lisboa
Pequeno-almoço no hotel. Transfere para o aeroporto. Formalizações de embarque e voo às 
06H30. Chegada a Lisboa.



  

PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO           2.150,00€
SUPLEMENTO SINGLE           + 550,00€

O preço inclui: Passagens aéreas; Taxas de aeroporto (sujeitas a alteração até à data de 
emissão); 8 noites de alojamento em hotéis 5 estrelas; Pensão completa; Percurso conforme 
mencionado; seguro.
O preço não inclui: Bebidas às refeições; extras não mencionados no programa; despesas de 
carácter pessoal; Vistos no valor aproximado de 90 Eur; 
Este programa poderá ainda sofrer pequenas alterações.

Informações gerais - O Irão é uma República Islâmica, dividida em 30 Províncias. Tem uma área total de 1648195 
km2, fronteiras com a Turquia e o Iraque a ocidente, a Arménia, o Azerbaijão a noroeste, o Turquemenistão a 
nordeste, Afeganistão e Paquistão a leste e com o Golfo Pérsico a sul. A população era de 74,8 milhões de habitantes 
em 2011, concentrando-se em larga maioria nos grandes centros urbanos como Teerão (a capital, que conta com 
mais de 12 milhões de habitantes), Esfahan, Shiraz, Tabriz ou Bandar-Abbas. O Ano Iraniano (Nowruz) começa a 21 
de Março (com feriados entre 21 e 24 de Março).

֒Diferença Horária - A hora no Irão está antecipada em 2,5 horas relativamente a Portugal.
֒
Clima - O Clima é continental, com quatro estações bem definidas, mas com temperaturas que podem ser extremas, 
variando do Norte ao Sul do país. No Verão as temperaturas no Sul são muito elevadas; por outro lado, no Norte, 
durante o Inverno, as temperaturas podem ser extremamente baixas. O mês mais quente é Julho (22/37.°c) e o mais 
frio Janeiro (-3/7,°c).

֒Moeda local - A moeda local é o Rial Iraniano (IRI) sendo frequente ouvir-se falar de Tomans. 10 Rials = 1 Toman; 1 
Euro corresponde a cerca de 35 Rials. No Irão os cartões de credito e/ou débito não podem ser utilizados pelo que se 
recomenda que os turistas se façam munir previamente de dinheiro em numerário (euros ou dólares americanos são 
as moedas mais úteis para o efeito).

֒Notas importantes – Deverão ser respeitadas as tradições legais e costumes religiosos, assim como as imposições 
relativas aos trajes; É expressamente proibida a importação, consumo, compra e venda de bebidas alcoólicas e de 
carne de porco; É totalmente proibido fotografar ou filmar edifícios governamentais e militares, assim como as áreas 
circundantes. O período do Ramadão em 2018 é entre 15 de Maio e 14 de Junho 2018.
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