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D ZIEŃ 1. Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Wylot do 
Teheranu.

D ZIEŃ 2. Przylot do Teheranu, transfer do hotelu, 
zakwaterowanie, czas na odpoczynek. Śniadanie. 
Zwiedzanie Teheranu rozpoczniemy od chwili zadu-
my na cmentarzu, gdzie spoczęli polscy pielgrzymi 
i żołnierze armii gen. Andersa przyjęci przez go-
ścinny Iran w czasie II wojny światowej. Po obiedzie 
wizyta w Skarbcu Klejnotów Narodowych, gdzie 
wśród wspaniałości zgromadzonych przez wład-
ców Persji można obejrzeć m.in. największy różo-
wy diament świata Darya-ye Nur („Morze Światła”) 
oraz klejnoty koronne dynastii Pahlawi. Powrót do 
hotelu, nocleg.

D ZIEŃ 3. Śniadanie. Wyjazd w kierunku Hamadanu, 
po drodze wizyta w Ali Sadr - wspaniałej jaskini 
wodnej z okresu jurajskiego, położonej na wysoko-
ści 2 100 m n.p.m. Po przyjeździe do Hamadanu 
zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg.

D ZIEŃ 4. Śniadanie. Zwiedzanie najważniejszych 
obiektów miasta, o którym pisał już Herodot w V 
w. p.n.e., zbudowanego według dawnych założeń 
z czasów Medów, zwanego Hegmatane: mauzo-
leum „Księcia Uczonych” z X/XI w. - Awicenny, 
który wywarł wielki wpływ na naukę europejską, 
szczególnie medycynę; świętego dla żydów miej-
sca - mauzoleum Estery i Mordechaja, których hi-

storię związaną z historią Persji opowiada biblijna 
Księga Estery. Chwila oddechu pod wodospadem 
w pięknej dolinie Abbas Abad, gdzie po raz pierw-
szy spotkamy się z pismem klinowym starożytnej 
Persji, inskrypcjami królów z VI/V w p.n.e., umiesz-
czonymi w miejscu zwanym Gandż Nameh („Księ-
ga Skarbów”). Po drodze do miasta Kermanszah 
wizyta na terenie dawnej świątyni bogini słodkich 
wód - Anahity w Kangavar, przystanek przy skale 
Behistun, ważnym miejscu z historii Persji, gdzie 
obejrzymy Heraklesa Partyjskiego (II w.) oraz 
wyrytą w skale autobiografię największego króla 
starożytnej Persji - Dariusza. Zwiedzanie Tak-e Bu-
stan, reliefów wykonanych w skalnych grotach za 
panowania dynastii Sasanidów (III-VI w.). Zakwate-
rowanie w hotelu, kolacja, nocleg.

D ZIEŃ 5. Po wczesnym śniadaniu wyjazd w kierunku 
Ahwazu, podziwianie różnorodnych krajobrazów, 
od pokrytych roślinnością wzgórz poprzez wspa-
niałą dolinę rzeki Karche oraz księżycowy krajobraz 
pocięty kanionami po wjeździe do prowincji Chu-
zestan. Obiad. Zwiedzanie miasta Szusz, znanego 
w starożytności jako Suza, stolica Elamu, a następ-
nie dynastii Achemenidów. Oglądanie pozostałości 
Apadany, sali tronowej króla Dariusza, a następnie 
dla chętnych spacer wkoło zamku z pilotem, który 
pokaże miejsce znalezienia tzw. Kodeksu Hammu-
rabiego oraz wbudowane w mury z XIX w. cegły 

z napisami klinowymi pochodzące ze starożytnej 
Suzy. Wizyta na dziedzińcu mauzoleum biblijnego 
proroka Daniela (wejście do środka w zależności od 
udostępnienia). Przejazd do Czogha Zambil, zwie-
dzanie największej atrakcji w regionie - elamickiego 
zigguratu z XIII w. p.n.e. Przyjazd do Ahwazu, miasta 
położonego nad największą rzeką Iranu - Karunem, 
zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

D ZIEŃ 6. Wczesna pobudka, śniadanie i wyjazd do 
Szirazu. Przejazd wzdłuż pól naftowych, gdzie zo-
baczymy płonące „świeczki” (zakaz fotografowania 
instalacji naftowych). Obiad. Następnie zatrzyma-
my się w Biszapur, gdzie po zwycięstwie nad Rzy-
mianami król Szapur I wybudował miasto (III w.) 
i więził tam cesarza Waleriana oraz utrwalił swoje 
sukcesy na skalnych reliefach wzdłuż brzegu rzeki. 
Przejazd przez wspaniałe góry Zagros, przystanek 
przy znaczącym w historii Persji miejscu zwanym 
Abu’l-Hayat. Zakwaterowanie w hotelu w Szirazie, 
nocleg.

D ZIEŃ 7. Śniadanie. Całodzienna wycieczka do jednej 
z największych atrakcji Iranu - Persepolis, do któ-
rego Europejczycy dotarli już w XVII w. Zwiedzanie 
pozostałości dawnej stolicy ceremonialnej najwięk-
szego imperium świata starożytnego, m.in. Bramy 
Wszystkich Narodów, Sali 100 Kolumn, Apadany, 
pałaców Dariusza i Kserksesa. Zwiedzanie relie-
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fów skalnych w Naksz-e Radżab oraz przejazd do 
perskiej Doliny Królów - Naksz-e Rustam, gdzie 
znajdują się groby skalne wielkich władców sta-
rożytnej Persji, a także wspaniałe reliefy z okresu 
Sasanidów. Obiad. Przejazd do Pasargade, pierw-
szej stolicy Achemenidów, założonej przez Cyrusa 
II Wielkiego, twórcę potęgi perskiej, gdzie zobaczy-
my grobowiec władcy oraz pozostałości pałaców 
i świątyń. Powrót do Szirazu na nocleg..

D ZIEŃ 8. Po śniadaniu oglądanie Bramy Koranu, pod 
którą przejdziemy, aby sprzyjało nam szczęście jak 
dawnym podróżnym. Następnie wizyta w Ogrodzie 
Eram, spacer alejkami i podziwianie oryginalnych 
roślin pochodzących z różnych zakątków świata. 
Wizyta w mauzoleum Hafeza - poety z XIV w., któ-
rego utwory do dziś wzruszają i inspirują Irańczy-
ków. Przejazd do centrum miasta i zwiedzanie kom-
pleksu Vakila (cytadela, meczet). Obiad w restau-
racji, czas wolny. Dla chętnych wizyta na bazarze 
Vakila w celu zakupu pamiątek. Nocleg w hotelu.

 

D ZIEŃ 9. Wczesne śniadanie i wyjazd do Jazdu. 
Przejazd przez góry Zagros, których szczyty 
wznoszą się na ponad 4 000 m n.p.m. oraz przez 
obszary pustynne, wśród których położone jest 
owiane legendami miasto Abarkuh, gdzie zatrzy-
mamy się, aby zobaczyć najstarsze drzewo Iranu, 
liczący sobie kilka tysięcy lat cyprys. Zwiedza-
nie Jazdu, gdzie od wieków mieszka najwięcej 
wyznawców Zaratusztry: Świątynia Ognia, taki-
je – miejsce uroczystości żałobnych na śmierć 
Husejna - syna Alego, pięknie zdobiony meczet 
z XIV w. oraz Stare Miasto, gdzie można zagubić 
się w plątaninie wąskich uliczek. Kolacja, zakwa-
terowanie w hotelu, nocleg.

D ZIEŃ 10. Po śniadaniu przejazd do „dachme” - 
wież milczenia, gdzie dawniej zostawiano ciała, 
aby oczyściły je drapieżne ptaki. Następnie wy-
jazd do Isfahanu, najpiękniejszego miasta Iranu, 
słynnego z błękitnych kopuł i wspaniałych zabyt-
ków. Po drodze postój na obiad w mieście Nain, 
gdzie znajduje się geograficzny środek Iranu. Po 
przyjeździe do Isfahanu zwiedzanie mostów: od 
najstarszego Szahrestan poprzez most 33 łuków 
do najpiękniejszego Chadżu na rzece Zajand-e 
Rud. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg. Dla chęt-
nych wieczorny spacer do dawnego karawanse-
raju z XVII w. zaadaptowanego na pięciogwiazd-
kowy hotel. 

D ZIEŃ 11. Śniadanie. Zwiedzanie miasta: Pała-
cu 40 Kolumn, pięknego przykładu architektury 
pałacowo-ogrodowej z XVII w., następnie spacer 
na ogromny Plac Imama ze wspaniałymi siedem-
nastowiecznymi budowlami. Wizyta w Mecze-
cie Imama, stanowiącym najwspanialsze dzieło 
z czasów panowania szacha Abbasa Wielkiego 
(XVII w.) oraz w meczecie Lotfollaha, znanego 
ze wspaniałych zdobień oraz fantastycznej gry 
świateł. Zapoznanie się z perskimi dywanami 
oraz miniaturami. Obiad i wizyta w Pałacu Ali 
Kapu. Czas wolny na zabytkowym bazarze w celu 
zakupu pamiątek. Powrót do hotelu. 

D ZIEŃ 12. Śniadanie. Ciąg dalszy zwiedzania Isfa-
hanu: przejazd do dzielnicy Dżulfa i zwiedzanie 
katedry ormiańskiej Vank (XVII w.) dekorowa-
nej malowidłami scen biblijnych oraz muzeum 
z bezcennymi zbiorami kultury Ormian. Przejazd 

do starej muzułmańskiej dzielnicy i zwiedzanie 
najwspanialszego dzieła z okresu seldżuckiego 
– Meczetu Piątkowego z XI/XII w., a następnie 
przejazd do najsłynniejszych Trzęsących Się Mi-
naretów z okresu mongolskiego (XIV w.). Obiad. 
Czas wolny. Nocleg.

D ZIEŃ 13. Śniadanie. Wyjazd do Kaszanu. Po dro-
dze przystanek w mieście Natanz, gdzie znajduje 
się meczet z XIV w. stojący w sąsiedztwie równie 
starych platanów oraz we wsi Abijane zbudowa-
nej z czerwonej gliny, dawniej obronnej wsi ukry-
tej na zboczach góry Karkas. Przyjazd do Kasza-
nu, miasta o charakterystycznych wieżyczkach 
„łapiących wiatr”. Zwiedzanie miasta: zabytko-
wego domu kupieckiego rodziny Borudżerdi (lub 
Tabatabai). Obiad. Zakwaterowanie w hotelu. Na-
stępnie wizyta na wzgórzu Sialk - prehistorycz-
nym stanowisku archeologicznym, gdzie cywili-
zacja kwitła już w 6-5 tysiącleciu p.n.e. Powrót 
do hotelu, nocleg.

D ZIEŃ 14. Po śniadaniu wizyta w ogrodzie histo-
rycznym Fin, omywanym przez potok spływający 
z gór, a następnie wyjazd do Teheranu. Zakwa-
terowanie w hotelu. Czas wolny. Późna kolacja 
pożegnalna, nocleg.

D ZIEŃ 15. Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Tehera-
nu: kompleks pałacowo-parkowy Saad Abad - 
zwiedzanie jednego z pałaców szacha z dynastii 
Pahlawi. Wizyta w Muzeum Iranu Starożytnego, 
która będzie podsumowaniem naszej podróży; 
obejrzymy eksponaty pochodzące ze znanych już 
nam miejsc poczynając od czasów prehistorycz-
nych poprzez dynastie starożytne. Po obiedzie 
czas wolny na przygotowanie się do podróży po-
wrotnej do kraju. 

D ZIEŃ 16. Wylot do Polski przez jeden z portów 
tranzytowych. Przylot do Warszawy.

TERMINY:

CENA: 

5 450 PLN + 1 620 USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 5 450 PLN na 35 dni przed terminem imprezy 
(minus I rata)
III rata: 1 620 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:

- przelot na trasie Warszawa - Teheran - Warszawa
-  zakwaterowanie: hotele 3* i 4*, pokoje 2-osobowe 

z łazienkami
- wyżywienie: 2 posiłki dziennie
- transport klimatyzowanym autokarem
-  opiekę pilota - przewodnika oraz pilota miejscowego
- wizę irańską
-  ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR  

i NNW 3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:

- bilety wstępu 240 USD
- zwyczajowe napiwki 70 USD
- napoje do obiadów i kolacji
- dopłata do pokoju 1-osobowego 420 USD

22.04 - 07.05.2017  
24.06 - 09.07.2017
05.08 - 20.08.2017

16.09 - 01.10.2017
07.10 - 22.10.2017


