Irán
Dél-Irán régészeti Világörökségei
2019. március 13 - 21.
9 nap/8 éj

1.nap Budapest > Isztambul > Ahváz
Indulás a délutáni órákban isztambuli átszállással Ahvázba. Érkezés 01:40-kor, majd transzfer a
szállodába.
Szállás: Ahváz (4 éj)
2.nap Ahváz > Shushtar > Dezful > Ahváz
Reggel utazás Sústarba, a délelőtt során meglátogatjuk Sústar városát: a régi vízimalmok, a Kárún folyó
híres vízesései és középkori vizimalmai (világörökség), a Kr. u. 3. században idehurcolt római
hadifoglyok által emelt gigantikus híd és duzzasztógát (világörökség), valamint a későókori Pol-e laskar
(a Sereg hídja) és az Emámzáde-je Abdollah 10-11. századi, bújida kori épülete, ezután utazás Dezfúlba,
látogatás a Dez folyó melletti különleges építészeti örökséget őrző óvárosában és a dezfúli szászánida
műemlék hídnál, koraeste visszaérkezés Ahváz városába, ahol a Kárun folyó csodálatos látványát
nyújtó gátját nézzük meg. Este visszautazás Ahvázba, séta az ahvázi bazárban, ahol a mandeus vallási
kisebbséghez tartozó ékszerészekkel találkozunk.
Szállás: Ahváz
3.nap Ahváz >Szúza > Csogha Zanbil > Ahváz
Kora reggel utazás Szúzába, ahol megtekintjük híres ókori elámi és iráni főváros régészeti parkját
(világörökség), a helyi régészeti múzeumot és a bibliai Dániel próféta sírját; ezt követően meglátogatjuk
Csoga Zanbil Kr.e. 13. században épült elámi zikkuratját (lépcsős templomát), mely ebben a formájában
az egyetlen látogatható zikkurat ma az egész világon (világörökség); ha időnk engedi ellátogatunk Haft
tappébe, az ókori elámi régészet híres helyszínére, kora este visszaérkezés Ahváz városába.
Szállás: Ahváz
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4.nap Ahváz > Ize > Ahváz
Reggel utazás Izébe, a Zagrosz hegység lábához, a jelentős elámi, óperzsa, párthus és szászánida
régészeti leletegyüttesek városába, amely a khuzisztáni alföld és a Zagrosz hegység festői találkozó
pontján fekszik és ahol bakhtijári törzsbeli etnikai kisebbségiek laknak. Ize környékén az alábbi fontos
helyszíneket keressük fel: Askaft-e Salman barlang, Kol Farah, Khongazsdár: ismerkedés az elámi és a
párthus domborművek világával, a közép és újelámi valamint az iráni párthus régészet egyik
legfontosabb helyszínét látogatjuk meg. Este visszautazás Ahvázba.
Szállás: Ahváz
5.nap Ahváz > Bisápur > Síráz
Korai indulás busszal Bisápurba, átkelés a déli Zagrosz-hegység lenyűgöző vonulatai között. Dél körül
érkezés Bisápúr városába (világörökség), az I. Sápúr szászánida király parancsára a Kr. u. 3. században
szíriai hadifoglyok által emelt későantik és muszlim településre, látogatás a bisápúri múzeumban, a
város romjainak (Anáhita szentély, bújida mecset és fürdők, I. Sápúr palotája); Tange-je Csougán
szászánida sziklareliefjei Bisápúr mellett, a szászánida-római háborúk monumentális emlékei DélIránból, este érkezés Sírázba.
Szállás: Síráz (4 éj)
6.nap Síráz > Gúr > Fírúzábád > Qal’e-e dokhtar > Szarvesztán > Síráz
A szászánida régészet újabb nagy napja lesz a mai! Kora reggel indulás Gúr-Fírúzábádba (Világörökség):
a híres párthhus-szászánida-koraiszlámkori város, Gúr körbebuszozása, majd pedig a ma is álló Kr.u. 3.
századi, I. Ardasír szászánida király által építtetett firúzábádi gigantikus palota megtekintése,
barangolás a romterületen. Útban visszafelé megálló a Qal’e-e dokhtarnál (Világörökség) I. Ardasír
erődjét egy dombra építette fel fellegvárát, mi a domb lábától tudjuk lefotózni az épületegyüttest.
Ezután indulás tovább Szarvesztánba, egy Kr.u. 5. század körül épült szászánida palotához
(Világörökség), este visszatérés Sírázba.
Szállás: Síráz
7.nap Síráz > Perszepolisz > Naqs-e Rosztam > Paszargadai >Síráz
Egésznapos régészeti kalandtúra Dél-Iránban! Kora reggeli indulással a nap fénypontjaként
Perszepolisz (Világörökség), a leghíresebb ókori iráni régészeti terület meglátogatásával indul a
program, a Kr.e. 6-4. századi fantasztikus óperzsa palotaváros és környéke. Utunkat Naqs-e
Rosztamban (világörökség) folytatjuk, ahol I. Dareiosz és utódainak óperzsa királysírjait tekintjük meg,
emellett pedig gigantikus elámi és szászánida domborművek sokaságát láthatjuk. Paszargadai: az
Óperzsa (Achaimenida) Birodalom alapítójának. Nagy Kürosz mauzóleumának megtekintése
(Világörökség), rövid séta a paszargadai régi kert maradványainál (Világörökség), este visszatérés
Sírázba.
Szállás: Síráz
8.nap Síráz
Ma fél napos városnézés Sírázban: a középkori eredetű Eram kert (világörökség) megtekintése, a 19.
századi sírázi kormányzói rezidenciaként ismert Nárandzsesztán palota és park megtekintése, ezt
követően látogatás a 14. században élt Háfiz, a leghíresebb perzsa költő mauzóleumánál és
díszkertjében, majd délután Karím Khán Síráz közepén fekvő gigantikus erődjében.
Szállás: Síráz
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9.nap Síráz > Isztambul > Budapest
Indulás 04:00-kor Isztambulba, majd átszállás után érkezés Budapestre a reggeli órákban.

Részvételi díj *
Egyágyas felár

299.000 Ft/fő
69.000 Ft/fő

*A részvételi díj minimum 12 fő esetén érvényes. Kevesebb résztvevő esetén az árak módosulnak!
*A programban feltüntetett árak 1 € = 320 FT árfolyamig érvényesek
A részvételi díj tartalmazza
transzferek, buszok a körutazás során
elhelyezés 3* szállodákban, reggelivel
belépők a programban meghirdetett látnivalókhoz
magyar nyelvű idegenvezető, csoportkísérő

A részvételi díj nem tartalmazza/fő
repülőjegy + illeték
félpanzió
vízum és ügyintézés
storno biztosítás, BBP
egyéni kiadások, borravaló

kb.200.000 Ft
44.000 Ft
30.000 Ft
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