PÉRSIA
DETALHES DA VIAGEM
• Tipo: Cultural
• Dificuldade: 2/5
• Conforto: 3/5
• Datas: 05 Out, 2019 – 20 Out, 2019
• Duração: 16 dias / 15 noites
• Preço: 1.450€ / pessoa
• Limite de Inscrições: 4 - 10 pessoas
• Idade: + 12 anos

DESTAQUES
Uma capital com mais de 15 milhões de habitantes, com sítios históricos belíssimos e um
ritmo alucinante!
Uma mão cheia de locais pertencentes à lista da UNESCO de Património Mundial da
Humanidade!
Milhares de sorrisos e pessoas hospitaleiras, sempre prontas para conversar e te darem
as Boas-Vindas!
Um oásis, um mar de sal e um deserto sem fim, com dunas a perder de vista e o sol, ao
longe, a desaparecer!
Uma experiência de vida única, num país único!

A EXPERIÊNCIA
O Irão é um país que assusta à primeira impressão, mas pelo qual todos se apaixonam!
São mesmo muitos a jurar-lhe amor eterno! Depois de uma primeira viagem, vim com a
certeza que tinha estado na presença das pessoas mais bondosas, hospitaleiras, genuínas
e simples do mundo! Se há país de que fala com especial carinho, é do Irão!
Chama-lhe Pérsia, se te sentires mais confortável e “seguro”, mas não deixes de descobrir
a história, as cidades e os monumentos de um país que seguramente te vai deixar
emocionado!

ITINERÁRIO
Dia 1 | Origem – Teerão
Este dia está reservado à tua viagem entre a cidade de onde partes e a capital iraniana.
Como o voo deverá chegar de madrugada, para este dia não está planeado nenhum tipo
de actividade. Resta-te apanhar um transfer do aeroporto para o hotel e descansar.
Estadia: Hotel

Dia 2 | Teerão
Teerão não parece, à primeira vista, uma cidade agradável, até começarmos a caminhar
e a descobri-la! Mais do que tudo, esta viagem é feita de muitos quilómetros a pé, a
melhor maneira de nos cruzarmos com a vida iraniana!
A partir do meio da manhã, vamos perceber finalmente o que é a gigante capital iraniana!
Percorremos alguns dos highlights, mas fugimos também ao circuito normal. Ao primeiro
impacto, reparamos logo no Grande Bazar, local de encontro e das compras do dia-a-dia,
que nos ajudará no desenferrujar de pernas das horas de voo e descanso. A Mesquita
Imam Khomeini, onde podemos observar alguns fiéis em oração e o Museu das Jóias,
talvez o maior “postal” da cidade, guardado na caixa-forte do Banco Central. Depois
existem os parques verdes, tão essenciais na vida dos habitantes da capital e tão
necessários, para fugir um pouco da poluição imensa.
Convido-vos depois para o Artists Park, onde jovens artistas iranianos têm possibilidade
de mostrar a sua arte. Por lá jantamos, num dos meus restaurantes favoritos da cidade!
No caminho, um dos ícones urbanos recentes mais emblemáticos da cidade - os murais
da antiga embaixada norte- americana – o centro de “espionagem”!
Estadia: Hotel

Dia 3 | Teerão - Shiraz
O dia começa com uma visita ao extravagante e inacreditável Palácio Golestan, que
remonta ao século XVI e foi mais tarde o complexo habitacional da dinastia Qajar.
Depois de um snack, partimos para o aeroporto, prontos para uma viagem que demorará
pouco mais de uma hora e que nos levará ao sul. O dia em Shiraz será programado
dependendo do horário do voo.
Bem-vindos ao coração da Pérsia! Terra de poetas, outrora de um dos melhores vinhos
do mundo e dos rouxinóis! Deixaremos as coisas no hotel e, depois de almoçarmos,
caminhamos para o centro histórico. O bazar Vakil é o primeiro postal da cidade,
construído por Karim Khan, que tencionava tornar Shiraz como o grande centro de
comércio do Império. Num ápice será hora de parar para um chá ou então um gelado
dentro de um sumo de cenoura ou Faloodeh, uma receita tão antiga como o Império
Persa, que consiste em noodles gelados com sumo de limão e gelado! De chorar e pedir
por mais, garanto! A visita continua na cidadela de altos muros e torres de 14 metros e,
mesmo ao lado, a Mesquita Vakil, uma das mais bonitas de toda a Pérsia!
Estadia: Hotel

Dia 4 | Shiraz
O dia de hoje será uma viagem ao passado: Persépolis será o nosso destino, um complexo
de ruínas imponente mandado construir por Darius "O Grande" em 518 a.C. e totalmente
destruído por Alexandre, O Grande e um dos mais importantes monumentos classificados
pela UNESCO como Património Mundial da Humanidade. Porém, antes disso,
caminharemos até àquela que será de certeza um dos locais de culto mais fotografados
do país.
Chegaremos de Persépolis a meio da tarde, prontos para vaguear pela cidade um pouco.
A noite reserva-nos um local muito especial, destino de peregrinação de milhares de
iranianos.
Estadia: Hotel

Dia 5 | Shiraz - Yazd
Um autocarro matinal levar-nos-á a Yazd, uma das cidades mais antigas do mundo! Será
a viagem mais longa desta aventura pela Pérsia. Chegaremos a meio da tarde, prontos
comermos alguma coisa e partirmos à descoberta da cidade.
Outrora atravessada pela Rota da Seda, é caminhando pelo seu labirinto de ruas que nos

apercebemos da sua riqueza, com os imponentes e importantes badgirs que refrescam as
casas e as mesquitas, onde se destaca a dominante Jameh Mosque.
A hora do jantar aproxima-se! Preferem uma refeição iraniana ou indiana?
Estadia: Hotel

Dia 6 | Yazd
Acordamos bem cedo na cidade que parece emergida do deserto. Após o pequenoalmoço, vamo- nos perder no centro histórico. Outrora atravessada pela Rota da Seda, é
caminhando pelo seu labirinto de ruas que nos apercebemos da sua riqueza, com os
imponentes e importantes badgirs que refrescam as casas e as mesquitas, onde se
destaca a dominante Jameh Mosque. Yazd é considerada uma das cidades mais antigas
do mundo, de acordo com a Unesco e isso vê-se à medida que a percorremos,
calmamente!
Pela tarde, visitamos o interessante Museu da Água e observamos o complexo Amir
Chakhmakh. É hora de caminharmos até ao Templo do Fogo e apanhar um transporte
para as Torres do Silêncio, espaço reservado aos zoroastrianos, uma das mais antigas
religiões do mundo, inspiração ao judaísmo, cristianismo e islamismo. É este o local ideal
para ficarmos uns momentos, antes de regressarmos à cidade. Hora de espreitar o
singular Club Zurkhaneh!
A hora do jantar aproxima-se! Preferem uma refeição iraniana ou indiana?
Estadia: Hotel

Dia 7 | Yazd - Garmeth
A manhã é livre e podem explorar Yazd da maneira que entenderem. Pela hora do almoço,
porém, é hora de reunirmos para sermos transportados até ao deserto, na distante aldeia
de Garmeh. Uma jornada com uma paisagem árida a perder de vista! Chegaremos ao
nosso alojamento ao início da noite e um jantar tradicional deverá estar à nossa espera!
Garmeh é sinónimo de descanso!
Estadia: Alojamento local

Dia 8 | Garmeh
São várias as opções por aqui, apesar do isolamento e o dia é inteiramente livre! Mal
amanheça, toma um bom pequeno-almoço e, se desejares, acompanha-me à colina
adjacente, para uma visão total da aldeia e, no caminho, a nascente de água que alimenta
a pequena aldeia. Depois disso, as minhas sugestões (actividades EXTRA) vão para uma

viagem deserto fora, pelas dunas, para vermos um dos mais bonitos pores do sol. E por
ali ficamos! Quem não quiser optar por esta actividade, pode ficar pela aldeia e aproveitar
o silêncio da mesma para ler, passear ou simplesmente relaxar!
Já de noite, regressamos cansados a Garmeh e o jantar chega. A noite prolonga-se com
palavras e, quem sabe, alguma música! Lá fora, o silêncio!
Estadia: Alojamento local

Dia 9 | Garmeh - Isfahan
Neste dia, parte da manhã pode ser aproveitada para caminhar um pouco pela aldeia, à
tua vontade, ou então para um pequeno-almoço tardio e aproveitar subir ao terraço da
guesthouse e pôr o diário em dia! O nosso transporte parte de Khur, a 30 quilómetros
dali, por volta da hora do almoço e serão 6 longas horas até Isfahan.
Já na cidade, teremos o prazer de jantar num dos restaurantes mais típicos. A noite
apresenta-nos uma cidade surpreendente!
Estadia: Hotel

Dia 10 | Isfahan
Existe um provérbio persa que diz “Esfahan nesf-e jahan ast" (Esfahan é metade do
mundo) – e a verdade é que é um monumento à arquitectura a céu aberto! Mesquitas,
palácios, jardins, pontes históricas, pessoas simpáticas! Vamos tirar o dia para
desfrutarmos, sem pressas, do ritmo da cidade. Não faremos qualquer visita a museus,
mesquitas ou outro qualquer espaço fechado. Por sua vez, caminharemos até à ponte
Khaju e percorreremos o rio até à ponte dos 33 arcos, onde um chá nos convidará a
sentar. Mais tarde, olharemos a cidade de cima, de um dos locais mais antigos e
emblemáticos para os zoroastrianos. Dali, um transporte local devolver-nos-á ao centro
da cidade, onde jantaremos. Por ali ficamos, conversando com os locais, espreitando as
bancas dos bazares para umas compras ou bebericando um café num espaço à nossa
escolha.
Estadia: Hotel

Dia 11 | Isfahan
Depois duma noite de descanso, apanhamos um táxi para uma aproximação a mais de
800 anos de história na Jameh Mosque, a maior mesquita do Irão, recentemente
acrescentada à lista da Unesco. No regresso, espreitamos o maior minarete da cidade, à

medida que nos apercebemos do tamanho do imenso bazar de Isfahan! Almoçamos,
bebericamos um café e deliciamo-nos com uma visita aos edifícios da Praça Imam: a
mesquita Masjed-e Imam, uma das mais bonitas do mundo, o palácio Ali Qapu, construído
por Shah Abbas I e de cujo terraço tem uma vista magnífica da praça, além da sala de
música, dos frescos e do tecto em madeira trabalhada e mesmo em frente, podemos ver
já a mesquita Sheikh Lotfollah, diferente de todas as outras pela falta de minaretes (uma
história particular!). Não nos enganamos se dissermos que vamos passar o resto do dia
nesta praça, contemplando a beleza de todos os edifícios. Não resistiremos de certeza a
provar um doce tradicional numa das muitas casas da especialidade!
À noite, sentamo-nos na praça principal e desfrutamos da hospitalidade do povo iraniano!
Estadia: Hotel

Dia 12 | Isfahan - Kashan
Sugiro que dediquemos a manhã ao coração do bairro cristão da cidade. A Catedral Vank,
em Nova Jolfa, é razão mais do que suficiente para uma longa caminhada ao longo do rio
e uma visita a este bairro arménio a uns quarteirões do centro da cidade. É lá que
passamos parte da manhã e onde almoçamos, percebendo a dinâmica do bairro, onde a
abertura é totalmente diferente. Voltamos ao nosso hotel, onde um transporte nos levará
à central de camionagem, para seguirmos a nossa rota para Kashan! Chegaremos por
volta da hora do jantar.
Estadia: Hotel

Dia 13 | Kashan
Em Kashan, mesmo às portas do deserto, caminhamos por entre as ruas onde abundam
casas senhoriais do século XIX e onde podemos observar algumas portas com batentes
muito particulares! Percorreremos ainda o bazar, um dos mais cuidados do país, ponto
de comércio há mais de 800 anos. Depois do almoço viajamos até uma das 3 aldeias mais
bonitas do Irão: Abyaneh, onde as habitações em tom avermelhado contrastam com os
estampados coloridos das roupas das mulheres. Por lá ficamos por umas horas, para
depois regressarmos a Kashan para o jantar. A noite é livre!
Estadia: Hotel

Dia 14 | Kashan – Teerão
Neste dia, vamos sair bem cedo para percorrermos os mais importantes pontos turísticos

da cidade e, possivelmente depois do almoço, uma carrinha levar-nos-á aos arredores,
numa visita diferente de tudo o resto que vimos até agora no país. Voltamos ao fim da
tarde ao centro e preparamo-nos para uma viagem de regresso à capital do país.
Chegaremos já de noite e depois de instalados, jantamos perto do hotel. O dia foi longo
e o descanso chama-nos!
Estadia: Hotel

Dia 15 | Teerão
Pela manhã, encaminhamo-nos para um dos mais bizarros locais de comércio de Teerão,
que só acontece à sexta-feira! Por lá passamos a manhã, gastando os últimos tomans em
artigos que podem ir de objectos em 2a mão, a roupas vindas da Ásia Central ou bijuteria
feita à mão. Há de tudo, mesmo de tudo! A tarde é por tua conta. Podes descansar, ir até
Darband ou até ao Forum dos Artistas.
Jantamos num local a combinar e, para os que têm o avião de madrugada, é hora de
regressar ao hotel. Para os que ainda ficam para o dia seguinte, ainda há umas horas para
aproveitar o ritmo da cidade!
Estadia: Hotel

Dia 16 | Teerão – Cidade de origem
Este dia está reservado ao teu voo de regresso a Portugal. Normalmente os voos saem
pela madrugada, pelo que chegarão a Portugal ainda neste dia. Resta-me despedir-me e
agradecer a tua companhia!
Obrigado!

O QUE ESTÁ INCLUÍDO?
• 15 Noites em hóteis e caravançarais, em quarto twin
• Todos os pequenos-almoços, 1 almoço, 2 jantares
• Entradas nos seguintes locais:
o Palácio Golestan
o Persépolis e Necrópoles
o Mesquita Imam

o
o
o
o
o

Mesquita Sheikh Loft Allah
Palácio Ali Qapu
Mesquita Jameh
Fin Garden
Eram Garden

• Todos os transportes dentro do país (excepto de cariz pessoal)
• Acompanhamento do líder da Landescape
• Tour em Persópolis (em inglês)

O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO?
• Voos internacionais (a partir de 400€)
• Visto (75€ - à chegada)
• Entradas não incluídas nos seguintes locais:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Museu das Jóias
Mesquita Vakil
Arg-e Karim Khan
Mesquita Nasir ol Molk
Torres do Silêncio de Yazd Museu da Água
Templo do Fogo
Catedral Vank
Casas históricas
Visita a Abyaneh

• Actividades extras
• Alimentação não especificada (+- 12€ por dia)
• Guias locais (excepto Persépolis e Necrópoles)
• Despesas pessoais
• Transfers de/para o aeroporto
• Seguro pessoal (15€ - à chegada)

www.landescape.pt

