
1º DIA • 4 OUTUBRO: LISBOA (AVIÃO) – SHIRAZ
Comparência 3 horas antes da partida no aeroporto de Lisboa. Assistência nas
formalidades de embarque e partida em voo regular, Turkish com destino a Shiraz, via
Istanbul. Chegada as 01h05, assistência nas formalidades de desembarque e transfere
para o hotel. Alojamento no Hotel.
2º DIA • 5 OUTUBRO: SHIRAZ
Visita à cidade com destaque para a Mesquita Narisol Molk, com os seus coloridos vitrais,
o Jardim botânico de Eram ou Paraíso, o Palácio jardim Narenjestan, o complexo Vakil,
com a sua mesquita o Mausoléu Shah Cheraq. Visita noturna à porta de Quran, a
principal entrada da cidade. Alojamento no hotel.
3º DIA • 6 OUTUBRO: SHIRAZ- PERSEPOLIS-YAZD (450 KMS)
Partida para Persepolis e visita completa à capital cerimonial do Império Aqueménida,
um dos locais arqueológicos mais espetaculares e que sobreviveu até aos nossos dias.
Trata-se de um complexo de ruínas com túmulos, casas e palácios do séc. V a.C,
classificado como Património da Humanidade pela UNESCO em 1979. Visita ao “Vale dos
Reis Persas”, com destaque para a Necrópole Naqshe Rostam. Após as visitas,
Continuação para a aldeia de Abarkhu. Breve visita ao depósito de gelo. Partida para
Yazd. Chegada e início das visitas a esta cidade do deserto com uma arquitetura única,
classificada como Património da Humanidade pela UNESCO em 2017. Percurso, a pé, pela
centro histórico com as suas típicas casas de adobe e torres do vento, que tanto
caracterizam esta cidade. Passando pela Praça Amir Chakhmaq e a sua célebre porta.
Alojamento no hotel.
4º DIA • 7 OUTUBRO YAZD – NAEIN – ISFAHAN (325 KMS)
Continuação da visita a Yazd, com destaque para a Torre do Silêncio, onde antigamente
os mortos eram colocados para serem comidos por abutres, prática entendida como
mais respeitosa e amiga do ambiente, e para o Templo do Fogo de Zoarostrian. Saída em
direção a Naien. Visita à Mesquita Jame, uma das mais antigas mesquitas do Irão.
Continuação para Isfahan, a mais bela cidade iraniana, onde Shah Abbas I iniciou uma das
maiores experiências em planeamento urbano de sempre, mudando toda a estrutura da
capital, Qazvin, para uma nova, Isfahan, em 1598 e onde se manteve até 1722.
Mesquitas, palácios, bairros comerciais inteiros, parques públicos e outros, foram
transferidos na íntegra para uma nova cidade, declarada Património da Humanidade pela
UNESCO em 1979. Panorâmica com destaque para as célebres pontes sobre o rio
Zayandeh Rud. Alojamento no Hotel.
5º DIA •8 OUTUBRO: ISFAHAN
Dia dedicado à cidade de Isfahan. Especial destaque para a Praça de Imam, conhecida
como Maydan-e Shah, ou Naqshe Jahan, classificada Património da Humanidade pela
UNESCO desde 1979. Com uma dimensão de 502 por 162 metros, está rodeada de
arcadas e edifícios históricos como a Mesquita de Shah ou do Imam, a Mesquita Lotfollah
com as inscrições do grande calígrafo Ali Reda Abbasi, o Palácio Aliqapou e o antigo
Bazar. Visita ao Palácio Chehel Soton. Alojamento.
6º DIA •9 OUTUBRO: ISFAHAN – MARANJAB-KASHAN
Visita à Igreja Vank, uma catedral relacionada com a história de S. Gregório “O
Iluminador”, que levou o Cristianismo para a Arménia e que combina elementos de
arquitetura Armena com design Persa. Partida para Kashan. Visita Maranjab deserto e
tempo livre para explorar no deserto. Visita ao pôr do sol do deserto. Regreso ao Kashan
e Alojamento no Hotel.
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7º DIA •10 OUTUBRO: KASHAN –TEERÃO
Visita com destaque para o Jardim de Fin (UNESCO) e casa Broujerdi. Continuação para
Teerão. No percurso para o hotel, paragem para fotografar a torre Azadi, símbolo da
cidade de Teerão. Alojamento no Hotel.
8º DIA • 11 OUTUBRO: TEERÃO
Dia completo de visitas à capital da República Islâmica do Irão. Começamos pelo Palácio
de Golestan, antigo palácio real da dinastia, classificado como Património da
Humanidade pela UNESCO em 2013. Continuamos com a visita ao Museu Nacional.
Museu da Joalharia, que alberga uma impressionante coleção de joias e pedras
preciosas.
9º DIA • 12 OUTUBRO: TEERÃO
Visita à zona norte da cidade de Teerão. Visita ao Complexo Cultural Saadabad, localizado
no que foi outrora o Palácio de Inverno de Shah e que nos dá ideia do estilo de vida de
Reza Shah Pahlavi, o último Shah do país. Visitaremos também o Palácio Niavaran,
residência do último Shah e da família imperial. Visita ainda ao ao bazar tradicional
Tajrish. Jantar e transfere ao aeroporto para embarque em voo regular noturno com
destino a Portugal.
10º DIA • 13 OUTUBRO – LISBOA
Chegada a Portugal. Fim da viagem e dos nossos serviços.

INCLUI:
- Passagens aérea com a companhia Turkish Lisboa/Shiraz- Istambul/Lisboa, incluindo

taxas de aeroporto – valor sujeito a alteração a confrimar a data da emissão das
passagens aéreas;

- Transporte em autocarro de turismo;
- Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis mencionados ou similares;
Shiraz (2NTS): Shiraz Grand Hotel 5* ou similar http://en.shiraz-hotel.com/
Yazd(1NT): Parsian Safaieh 5* ou similar https://safaiyeh.pih.ir/page/new-english
Isfahan(2NTS): Kowsar Hotel 5* ou similar http://hotelkowsar.com/en/
Kashan(1NT): Mahinestan Raheb o Ameriha ou similar http://msrhotel.ir/en/
Tehran(2NTS): Espinas Palace 5* ou similar https://espinashotels.com/hotels/palace/
- Pensão completa, desde o almoço do 2º ao jantar do 9º dia;
- Guias locais em Português ou Espanhol durante as visitas;
- Visitas e entradas conforme programa;
- Taxas hoteleiras, serviços e IVA;
- Número de autorização de visto;
- Seguro de viagem;
- Acompanhante Omnitur.
EXCLUI: Gratificações a guias e motoristas locais; Visto de entrada no Irão; Opcionais,
extras de caráter particular e tudo o que não estiver mencionado como incluído.
NOTAS:
- Obrigatório visto (+/- 50€/pessoa) e passaporte com validade mínima de 6 meses.
- Sujeito a eventuais regras e condicionamentos por causa da pandemia Covid 19. A

obrigatoriedade de apresentação de um teste negativo à Covid 19 não poderá ser
considerado motivo de cancelamento sem custos por parte dos participantes.

- Sujeito a alterações cambiais, oscilação de valores dos combustíveis e taxas
aeroportuárias.

- Grupo mínimo de 20 pessoas.

Omnitur - Dept. Congressos & Incentivos
Av. Bernardo Santareno, 43 - Loja M 2005-177 Santarém

Phone: +351 243333828 / Mobile: +351 964702081
Email: congressos@omnitur.pt Web: www.omnitur.pt

PREÇO POR PESSOA em quarto duplo 1695,00€
Suplemento quarto single +225,00€

CONDIÇÕES DE RESERVA:
25% sinalização (inscrição)
25% até 1 Junho 2022
25% até 1 Agosto 2022
25% até 1 Setembro 2022

CONDIÇÕES DE  CANCELAMENTO:
0% até 65 dias antes 
10% de 64 a 45 dias antes
75% de 44 a 22 dias antes
100%  21 dias antes da data de 
partida

VOO DATA DE PARA PARTIDA CHEGADA

TK 1756 04 OUTUBRO LISBOA ISTAMBUL 11H20 18H00

TK  884 04 OUTUBRO ISTAMBUL SHIRAZ 20H50 01H05

TK 875 13 OUTUBRO TEERÃO ISTAMBUL 02H20 05H20

TK 1755 13 OUTUBRO ISTAMBUL LISBOA 07H25 10H20
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