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Irán 
A Perzsa Birodalom kincsei 

2022. május 23 – június 2. 
11 nap/10 éj  

 

 
 
 

1.nap Budapest > Síráz 

Indulás Budapestről a délutáni órákban egy átszállással Sírázba. Érkezés a hajnali órákban, 
transzfer a szállodába. 
 
Szállás: Síráz (2 éj) 
 

2.nap Síráz 

Egész napos városnézés Irán egyik legszebb városában: reggel a középkori eredetű Erám kertet 

(Világörökség) tekintjük meg, majd a csodálatos kerámiáiról és színes üvegablakairól elhíresült 

Naszír al-Molk mecsetet. Programunk következő állomása a 19. századi sírázi kormányzói 

rezidenciaként ismert Nárendzsesztán palota és park, ezt követően látogatás a 14. században 

élt leghíresebb perzsa költő, Háfiz mauzóleumánál és díszkertjében. A délután során 

megtekintjük Karím Khán Síráz közepén fekvő gigantikus erődjét és a Vakíl mecset misztikus 

oszlopcsarnokát. A kulturális látnivalók után bebarangoljuk a sírázi bazárt, szabadidő és 

vásárlási lehetőség az ódon hangulatú falak közt.  

Szálllás: Síráz 
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3.nap Síráz > Perszepolisz > Naqs-e Rosztam > Paszargadai > Jazd 

A mai napon régészeti kalandtúrára indulunk Dél-Iránban! Ismerkedés az iszlám előtti Irán 

legfontosabb emlékeivel: A nap fénypontjaként Perszepolisz (Világörökség), a leghíresebb 

ókori iráni régészeti terület meglátogatása következik (a Kr.e. 6-4. századi fantasztikus óperzsa 

palotaváros és környéke), majd utunkat Naqs-e Rosztamnál folytatjuk, ahol I. Dareiosz és 

utódainak óperzsa királysírjait tekintjük meg, emellett pedig gigantikus elámi és szászánida 

domborművek sokaságát láthatjuk.  Paszargadaiban megnézzük az Óperzsa (Achaimenida) 

Birodalom alapítójának, Nagy Kürosznak a mauzóleumát (Világörökség), majd rövid séta a 

paszargadai régi kert maradványainál (Világörökség). Este érkezés Jazdba. 

Szállás: Jazd (2 éj) 
 

4.nap Jazd  

Egész napos program a Selyemút leghíresebb iráni városában és Jazd tartományban. Reggel 

séta az Amír Csakhmáq téren, ismerkedés a 15-19. századból eredő síita emlékekkel, a 14-15. 

századi ’gótikus’ jazdi Nagymecset megtekintése (kívülről), ahol Irán legmagasabb minaratjei 

állnak. Séta a jazdi óváros forgatagában:  a Jazd szimbólumának számító széltornyok, 

ciszternák, régi házak, sikátrorok között halad utunk, majd a Fahádán ház és hotel  

rezidenciáját nézzük meg, és barangolunk a Selyemút agyagsikátorainak végtelen 

labirintusában. Ezt követően megtekintjük a Jászberény emlékművet, Jazd magyar 

testvérvárosának szép alkotását a jazdi Szabadság téren. Délután Kharánaqba utazunk, Jazdtól 

nyolcvan kilométerre, ahol egyik oldalról a Kevír sivatag, másik oldalról hegyek által körülölelt  

világhírű régi falu hagyományos népi építészetével, mecseteivel, karavánszerájaival 

ismerkedünk meg.  

Szállás: Jazd 

5.nap Jazd > Naín > Iszfahán 

Reggel látogatás Jazdban a Hallgatás tornyainál, a régi zoroasztriánus temetőhegyeknél a 
sivatag peremén.  Ezt követően ellátogatunk Irán legfontosabb zoroasztriánus 
tűzszentélyébe és a mellette álló zoroasztriánus múzeumba, megismerkedünk egy ősi 
monoteista vallás hagyományaival. Ezután tovább utazunk az egykori Selyemút mentén, 
megálló Naín városában, ahol megtekintjük a 10. században épült stukkóiról elhíresült 
nagymecsetet, és a 16-19. századi Pírníá házat, mely most néprajzi múzeum. Rövid séta a 
naíni óvárosban. A Kevír sivatag lankáin haladunk tovább Iszfahán irányába. Kora este 
érkezés Iszfahánba. 
 
Szállás: Iszfahán (3 éj) 
 

6.nap Iszfahán 

Egész napos városnézés a ’világ felében’, Irán egykori fővárosában, ahol egészen rendkívüli 

műemlékek sora fogad bennünket: reggel látogatás a 17. századi  Hast Behest (Nyolc 

paradicsom) és a Csehel Szotún (Negyvenoszlopos) palotáknál, és a köröttük fekvő 

Csalogánykertnél (Világörökség), mely a 17. századi követjárások helyszíne volt, majd 
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látogatás az egykor lovaspóló versenyek helyszínéül is szolgáló Imám téren (Világörökség). A 

téren fekvő épületek, mint az Álí Qápú palota, a Seikh Lotfollah mecset és az Imám mecset 

megtekintése, pillantás a Császári Bazár történeti freskóira, majd megismerkedünk az iráni 

szőnyegművészettel. Délután szabadprogram, vásárlási lehetőség a festői iszfaháni bazárban: 

ékszer, réz-ón tárgyak, miniatúra, textilek, fűszerek. 

Szállás: Iszfahán 
 

7.nap Iszfahán 

Kalandjaink folytatódnak Iszfahánban: reggel látogatás a 8 és 19. század között épült 
iszfaháni Nagymecsetben (Világörökség), mely jelenleg a legnagyobb iráni mecset és 
melyben egykoron Avicenna is rendszeresen megfordult, majd megálló a Zájande rúd folyó 
partján és  látogatás a 17. századi régi hidaknál: a Szíosze pol (Harmincháromlyukú híd) és a 
a Khádzsú hidak megtekintése, délután látogatás Új-Dzsolfában, az iszfaháni örmény 
negyedben: a  Vank (Megváltó katedrális) és a káprázatos kéziratgyűjteménnyel rendelkező 
iszfaháni örmény múzeum megtekintése, végül rövid séta az iszfaháni örmény negyedben.  
 
Szállás: Iszfahán 
 

8.nap Iszfahán > Natanz > Ábjáne > Kásán 

Reggel elindulunk észak felé, megállunk Natanzban, ahol Seikh Abd al-Szamád 

derviskolostorát és a 10-14. században épült mecsetet nézzük meg és megismerkedünk a híres 

natanzi kerámiakészítés hagyományaival is. Utunkat Ábjáne falvának megtekintésével 

folytatjuk: a hegyek közt fekvő zsákfalu vörös vulkanikus kövekből épült házainak stílusa, 

népviselete és hagyományai az iszlám előtti Iránig nyúlnak vissza. Délután megérkezünk 

Kásánba, a rózsavízéről elhíresült ősi iráni oázisvárosba, Irán egyik legcsodálatosabb, egyben 

legrégebbi neolitikus településére, ahol megnézzük az egykori koronázási helyszínként is 

ismert Fín kertet és pavilonjait (Világörökség). 

Szállás: Kásán (1 éj) 
 

9.nap Kásán > Qom > Teherán 

Szép reggeli programunk Kásánban: a Borudzserdí, a Tabátabá’í családok hatalmas palotái a 

19. századi Perzsia vélhetően legnagyszerűbb épületei. Ezt követően látogatás Qom 

városában, az iráni síita ’Vatikánban’: az aranykupolás Fatima mecset udvarainak 

megtekintése kívülről (nem-muszlimoknak nem lehetséges a mecset területére a belépés), 

utána Teherán közelében megálló és látogatás Khomeini ajatollah, az iráni iszlám forradalom 

atyjának hatalmas sírjánál, mely Irán legnagyobb mecsete, majd érkezés Teheránba, ahol a 

modern Teherán szimbólumának számító Szabadság tornyot tekintjük meg. 

Szállás:  Teherán (2 éj) 
 

10.nap Teherán   

Egész napos városnézés Irán fővárosában: a 18-19 századi Golesztán palota (Világörökség), a 
régi Teherán elbűvölő palotaegyüttese, majd az iszlám előtti Irán kultúráját bemutató Ókori 
Irán múzeumot és környékét tekintjük meg,  rövid séta az egykori Mejdán-i Masq  (Felvonulási 
tér) környékén, végül meglátogatjuk Teherán új büszkeségét a Tabi’at (Természet) hidat és 
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környékét. Programunk végén belevetjük magunkat a teheráni bazár forgatagába, ahol 
meglátogatjuk Teherán legrégebbi mecsetét, az Imám mecsetet. 
 
Szállás: Teherán 
 

11.nap Teherán > Budapest 

Kora reggeli transzfer a repülőtérre, utazás dohai átszállással Budapestre. Érkezés a déli 
órákban. 
 
 

Részvételi díj *  439.000 Ft/fő 
Egyágyas felár 119.000 Ft/fő 

 
 

*A részvételi díj minimum 14 fő esetén érvényes. 
Kevesebb résztvevő esetén az árak módosulnak! 

*A programban feltüntetett árak 1 Euró = 360 FT árfolyamig érvényesek 
 
 

A részvételi díj tartalmazza 

midibusz a körutazás és a transzferek során 

elhelyezés 3-4* hotelekben 

   belépők a programban meghirdetett látnivalókhoz 

helyi idegenvezető, magyar nyelvű csoportkísérő  

 

A részvételi díj nem tartalmazza/fő 

Nemzetközi repülőjegyek + illetékek kb.200.000 Ft 

vízum Irán 35.000 Ft 

félpanzió 55.000 Ft 

storno biztosítás+ BBP biztosítás  

személyes kiadások, borravalók  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


