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Dél-Irán és a Perzsa-öböl 
Irán természeti és régészeti kincsei 

2023. január 28 – február 7. 
11 nap/10 éj  

 

 
 
 
 

1.nap Budapest > Teherán 

Indulás Budapestről a délutáni órákban, egy átszállás után érkezés Teheránba az éjszakai 
órákban. Transzfer a szállodába. 
 
Szállás: Teherán (1 éj) 
 

2.nap Teherán > Qesm 

Rövid városnézés Észak-Teheránban, ahol a  város kevéssé ismert arcaival ismerkedünk meg: 
Száadabad palotaegyüttes (Zöld palota, Fehér palota, Királyi viseletek múzeuma másnéven 
Samsz Pahlavi palotája, királyi konyha), időtől függően látogatás a Tadzsrís bazárban, majd 
este repülés Qesm szigetére. 
 
Szállás: Qesm (2 éj) 
 



 
 

2 

 
 
 

3.nap Qesm 

Qesm Irán legnagyobb ökológiai és geológiai paradicsoma, egy sokoldalú idilli sziget a Perzsa-
öbölben: egész napos kirándulás Qeshm szigetén. A Hara erdők mangrove labirintusával 
kezdjük túránkat, majd pedig a csodálatos Namakdán sóbarlang, Qesm leghíresebb 
látványossága,  a világ leghosszabb sóbarlangja következik. Közben megcsodálhatjuk a sziget 
madárvilágát, szinte érintetlen tengerpartját, izgalmas geológiai formáit. Ezt követően 
megtekintjük a qeshmi portugál erőd maradványait és Csáhkúh völgyéjének különleges 
homokkő-alakzatait,  valamint a Csillagok-völgye lenyűgöző löszös formáit, vádijait.  
 
Szállás: Qesm 
 

4.nap Qesm > Hormoz-sziget > Síráz    

Kora reggel átkompozunk  Qesmről a Hormozi-szoros leghíresebb szigetére, Hormozra, a 
’szivárványos szigetre’, a Perzsa-öböl másik varázslatos szigetére. Megtekintjük a 16. század 
elején épült gótikus stílusú portugál erődöt, azután a szivárvány színű hegyek és dombok 
között barangolunk, a ’Szivárvány völgy’ megtekintése, ahol megismerkedünk a sziget 
geológiai érdekességeivel, a vörös tengerpartot és a nagy sziklahasadékot sem hagyjuk ki. 
Pihenés a tengerparton. Találkozunk a sziget őshonos arab etnikai csoportjával is, és 
megtekintjük a helyi hagyományokból építkező színpompás Nadalian művészeti múzeumot is. 
Délután visszakompozunk Qesmre, majd este Sírázba repülünk. 
 
Szállás: Síráz (3 éj) 
 

5.nap Síráz > Perszepolisz > Naqs-e Rosztam> Síráz 

Félnapos régészeti kalandtúra Dél-Iránban! Reggel látogatás az Eram parkban, délelőtti 
indulással a nap fénypontjaként Perszepolisz (Világörökség), a leghíresebb ókori iráni régészeti 
terület meglátogatásával folytatódik 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. Kora este visszatérés Sírázba, megállás a Korán 
kapunál, majd pedig  a világhírű Eram kertet látogatjuk meg Sírázban (Világörökség). 
 
Szállás: Síráz 
 

6.nap Síráz 

Reggel látogatás a Naszir al-Molk mecsetben (Rózsaszín mecset), utána a Nárandzsesztán 
palota 19. századi eleganciáját csodáljuk meg és kertjében pihenünk egy pohár gránátalmalé 
mellett. Háfiz sírja és ligete a legnagyobb perzsa költő világával ismertet meg, délutánunkat 
pedig a sírázi belvárosban töltjük: Vakil erőd és mecset és a 18. századi Síráz dicsősége Karím 
Khán Zand uralkodása idején, este séta és szabadprogram a hangulatos sírázi bazárban. 
 
Szállás: Síráz 
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7.nap Síráz > Bisápur > Busehr 

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 késő antik és muszlim településre, majd 
látogatás a bisápúri múzeumban, és a város romjainak - Anáhita szentély, bújida mecset és 
fürdők, I. Sápúr palotája – a megtekintése. Ezután következnek Tange-je Csougán szászánida 
sziklareliefjei Bisápúr mellett, a szászánida-római háborúk monumentális emlékei Dél-Iránból, 
majd továbbutazás busszal a Zagrosz hegységen át és  újra a Perzsa-öbölhöz látogatunk. 
Délután érkezés Busehr városába, a Perzsa öböl partjára, látogatás a különleges építészetéről 
híres busehri óvárosban, a Dehdashti kereskedőrezidencia megtekintése, időtől függően 
látogatás a busehri bazárban. 
 
Szállás: Busehr (1 éj) 
 

8.nap Busehr > Ahváz 

Reggel Busehrben a Malek al-todzsár (Kereskedők királya) európai stílusú épületének 
megtekintése kívülről, majd pedig busszal elindulunk a Perzsa öböl datolyapálma-ligetek 
övezte  szépséges partvidéke mentén. Érkezés Khuzisztán tartományba, az iráni kultúra ősi 
bölcsőjébe, ahol egyben a legnagyobb iráni olajmezők is találhatók. Késő délután érkezés 
Ahvázba, Khuzisztán tartomány fővárosába, séta és szabadprogram az ahvázi bazárban és a 
Kárun folyó partján. 
 
Szállás: Ahváz (2éj) 
 

9nap Ahváz > Szúza > Csoga Zanbil > Haft tappe > Ahváz 

Kora reggel utazás Szúzába, ahol megtekintjük a híres ókori elámi és iráni főváros régészeti 
parkját (Világörökség), a helyi régészeti múzeumot és a bibliai Dániel próféta sírját; ezt 
követően meglátogatjuk Csoga Zanbíl Kr.e. 13. században épült elámi zikkuratját (lépcsős 
templomát), mely ebben a formájában az egyetlen látogatható zikkurat ma az egész világon 
(Világörökség); majd továbbutazás  a közeli Haft tappéba (Hét domb), az egyik legősibb és 
legszebben feltárt elámi városba. Haft tappe (az egykori elámi Kabnak városa) a Kr.e. 2. 
évezred derekán élte virágkorát és egykor Szúza riválisa volt rövid ideig. Séta Haft tappe 
régészeti parkjában. Kora este visszaérkezés Ahváz városába 
 
Szállás: Ahváz 
 

10.nap Ahváz > Sústar > Ahváz> Teherán 

Reggel busszal elutazunk Sústarba, ahol meglátogatjuk a Gargar folyó híres vízeséseit és Sústar 
híres középkori vízimalmait (Világörökség), a Kr. u. 3. században, a Szászánida Birodalom 
idején idehurcolt római hadifoglyok által emelt gigantikus hidat (Világörökség),  és  a szintén 
a szászánida periódusban emelt Hadsereg hídját a Soteit folyó felett,  majd délután 
visszaérkezés Ahváz külvárosába, indulás a reptérre, és elrepülünk Teheránba. 
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11.nap Teherán > Budapest 

Kora délután indulás Teheránból, időtől függően rövid teheráni városnézés, érkezés átszállás 
után Budapestre az esti órákban.  
 
 
 

Részvételi díj *  589.000 Ft/fő 
Egyágyas felár 109.000 Ft/fő 

 
 

*A részvételi díj minimum14 fő esetén érvényes. 
12-13 fő létszám esetén +30.000 Ft/fő felár! 

*A programban feltüntetett árak 1 Euró = 410 FT árfolyamig érvényesek 
 
 

A részvételi díj tartalmazza 

légkondicionált autóbusz a körutazás és a transzferek során 

elhelyezés 3-4* szállodákban 

   belépők a programban meghirdetett látnivalókhoz 

reggeli 

magyar nyelvű idegenvezető, csoportkísérő  

 
 

A részvételi díj nem tartalmazza/fő 

nemzetközi repülőjegyek + illetékek+3 belső repülőjegy kb.360.000 Ft 

félpanzió 68.000 Ft 

vízum ügyintézéssel 35.000 Ft 

storno biztosítás+ BBP biztosítás  

személyes kiadások, borravalók  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


