
 

 

 

 

 

DILLUNS 15 OCTUBRE: GIRONA-BARCELONA-SHIRAZ (dinar i sopar a l'avió) 

Sortida a primeres hores del matí amb direcció a l'aeroport del Prat, per 

agafar el vol de Turkish Airlines a les 11'35h fent escala a Istanbul a les 

16'05h. Sortint a les 20'45h amb arribada a Shiraz a les 01'05h. Tràmits de 

visat. Allotjament a Shiraz hotel 4* 

 

DIMARTS 16 OCTUBRE: SHIRAZ  

Esmorzar i sortida per fer les visites a les tombes de Hafez i Saadi, famosos 

poetes iranians, el jardí de Narenjestán i Eram, el complex Karimkhan, la 

mesquita i el bazar Vakil i la porta de Qorán. Dinar. A la tarda vespre visita de 

Chach Cheragh (des de l'exterior). Sopar. Allotjament a Shiraz hotel 4* 

 

DIMECRES 17 OCTUBRE: SHIRAZ/PERSEPOLIS/NAQS-E-RUSTAM/PASARGADA/YAZD  

Esmorzar i sortida cap a Persepolis, antiga capital del regne de Pèrsia en 
temps del rei Ciro. Visita de les ruïnes i  museu, on podrem admirar 
l'esplendor del seu passat. Continuació cap a Naqs-E-Rustam, on visitarem 
l'antiga necròpoli, així com el temple del Foc. Dinar. Sortida cap a l'antiga 
ciutat de Pasargada, on visitarem les restes del palaus i la tomba del rei Ciro el 
Gran. Continuarem cap a la ciutat de Yaz. Sopar. Allotjament  a Yazd hotel 4* 
 
DIJOUS 18 OCTUBRE: YAZD/ISFAHAN 

Esmorzar i sortida per visitar Yazd, situada bora el gran desert, és una de les 
ciutats més antigues del país i centre de zoroastrisme d'Iran (religió anterior a 
l'arribada de l'Islam). Visitarem les torres del silenci, el Temple del Foc, la 
plaça Amir Chachmagh i la Mesquita del Divendres. Dinar. A l'hora prevista 
sortida cap a Isfahan. Sopar. Allotjament a Isfahan hotel 4*   
 

 DIVENDRES 19 OCTUBRE: ISFAHAN  

Esmorzar i sortida per visitar la ciutat, anomenada 
la "Perla de Pèrsia": amb la plaza de l'Imam, amb 
les seves  Mesquites d'Imam i Loftolah i el Palau Ali 
Ghapu. Visita de les tres puntes anomenades 
"Khajoo", "Sharestani" i "Alhaverdi Khan". Dinar. 
Recorregut pel bazar, que compte amb un gran 
nombre d'edificis i caravnsarais de gran valor 
històric. Sopar. Allotjament Isfahan hotel 4* 
 

DISSABTE 20 OCTUBRE: ISFAHAN 

Esmorzar i sortida per visitar la Mesquita dels 
Divendres, el Museu Vank i el Palau Hast Behesit. 
Sopar. Allotjament hotel Isfahan 4* 

 

IRAN 
DE SHIRAZ A TEHERAN  

9 DIES / 8 NITS 

DEL 15  AL 23 D'OCTUBRE  

 

 

 



 

DIUMENGE 21 OCTUBRE: ISFAHAN/KASHAN/TEHERAN 

Esmorzar i sortida cap a Kashan. Una de les ciutats més antigues d'Iran, 
famosa per les estores, on visitarem la casa Tabatai i els banys de Finn. 
Dinar.  Continuació cap a Teheran, fent una parada per veure el Santuari de 
l'Imam Khomeini. Sopar. Allotjament  Teheran hotel 4* 
 
DILLUNS 22 OCTUBRE: TEHERAN 

Esmorzar i visita de la capital d'Iran, ciutat moderna que compte amb més 
de 10 milions d'habitants. Farem una visita al museu Arqueològic de fama 
mundial per les nombroses col·leccions d'art antic. Dinar. Continuarem 
amb la visita del Palau Golestan. Sopar. Allotjament Teheran hotel 4* 
 

DIMARTS 23 OCTUBRE: TEHERAN-BARCELONA-GIRONA (dinar i sopar a 

l'avió) 

Esmorzar i a l'hora indicada trasllat a l'aeroport per agafar el vol de Turkish 
Airlines a les 14'25h, amb arribada a Istanbul a les 17'25h. Sortida a les 

20'10h arribant a Barcelona a les 23'05h. Trasllat a Girona. 
 
Preu per persona: 2.395€  

Supl. individual: 435€ 

 
El programa inclou: Trasllat Girona-aeroport Barcelona-Girona, vol Turkish Airlines Barcelona-Shiraz i Teheran-
Barcelona (fent escala a Istanbul), 8 nits allotjament hotel 4*, guia acompanyant de l'agència, visites indicades 
segons itinerari, guia de parla castellana durant tot el circuit, pensió 
completa, assegurança cancel·lació i assistència mèdica INTERMUNDIAL 
(multiassistència plus amb cancel·lació i causes de força major), 
tramitació i visat, taxes i carburant (a reconfirmar 20 dies abans de la 
sortida), propines xofer i guia.   
 

El programa no inclou: Propines maleters, begudes durant els àpats, 
extres no especificats.  
 

NOTES IMPORTANTS: 

1. Passaport amb validesa mínima de 6 mesos. No ha de figurar el segell o visat d'Israel. És necessària la 
fotocòpia dels passaports amb color escanejats per mail amb 45 dies abans de la sortida. Hem de tenir el 
passaport i 2 fotografies originals 30 dies abans de la data de sortida. Si no es respecta el termini indicat no es 
pot garantir l'obtenció del visat per entrar al país. 
 
2. La llei islàmica és aplicada a tot el país, inclosos els viatgers, pel que demanen es dugui roba adequada, tant 
per homes com per a dones. En el cas de les dones, s'han de cobrir el cabell sempre que estiguin en públic (des 
de que s'aterra a l'aeroport d'Iran). En el cas dels homes no es permet l'ús de pantalons curts. 

 
3. Taxes d'aeroport i carburant a reconfirmar en el moment de l'emissió 
del bitllet, ja que poden patir modificacions degut a l'augment del 
petroli i els seus derivats (segons Real Decret 1/2007) 
 
4. Grup mínim 20 persones. Condicions generals i especials segons 
normes autonòmiques vigents  en el lloc de celebració del contracte de 
viatge combinat i en el seu defecte, segons el R. Decret Legislatiu 
1/2007 de 16 de novembre de la llei estatal, per la defensa del 
consumidor i usuari. Podeu consultar les nostres condicions generals a 
la pàgina web www.domustravel.com. 
 

Inscripcions: A la mateixa agència prèvia paga i senyal de 500€. La resta 

s'haurà de fer efectiva abans del 3 de setembre 2018. 


