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Des de  

1.330€ 

 
GC 1881 

 

Els tresors de l’antiga Pèrsia, les seves muntanyes nevades, l’extens litoral del Golf Pèrsic, l’amabilitat de la seva gent, 

fascinant xoc cultural i les meravelles arquitectòniques de les seves ciutats ancestrals, justifiquen la visita d’un dels des

més fabulosos i llegendaris del planeta, les mil i una nits en tota la seva expressió. 
 

Ruta suggerida 
   

 

 

 

 

 Inclou:

guia de parla hispana

excursions.

No inclou

viatge), assegurança (opcional)

 

SUPLEMENTS OPCIONALS: 

mitja pensió, 95
 

NOTA IMPORTANT:

www.ulissesviatges.com; info@ulissesviatges.com Tel:  93 804 24 15

Iran (11 dies

Pèrsia llegendària

Els tresors de l’antiga Pèrsia, les seves muntanyes nevades, l’extens litoral del Golf Pèrsic, l’amabilitat de la seva gent, 

fascinant xoc cultural i les meravelles arquitectòniques de les seves ciutats ancestrals, justifiquen la visita d’un dels des

més fabulosos i llegendaris del planeta, les mil i una nits en tota la seva expressió.  

Itinerari suggerit 
 

Dia 1.- Arribada a Tehran i trasllat a l’hotel.

Dia 2.- Vol a Kerman. Visita de la mesquita dels Divendres, museu i 

bany de Ganjalikhan i mesquita Vakil. Nit a Kerman.

Dia 3.-  Excursió a la ciutadella de Rayen, visitant el poble de 

Mahan i el Jardí del Príncep. Nit a Kerman.

Dia 4.- Trasllat a Yazd: Torres del Silenci i temple del Foc. Nit.

Dia 5.- Visita de la plaça d’Amir Chaghmagh i mesquita Jame e 

Kabir, barri de Fahadan i basar de Yazd, Museu de l’Aigua i visita 

panoràmica de la ciutat. Nit a Yazd. 

Dia 6.-  Trasllat a Shiraz, visitant de cami Persèpolis, Pasarga

Haghshe Rostam. A Shiraz, mausoleu de Shah Cherag

Dia 7.- Visita de les tombes de Hafez i Saadi. Jardí d’Eram, 

mesquita i basar Vakil. Al vespre, vol a Isfahan i nit.

Dia 8.- Visita del barri armeni (museu i esglèsia de Vank), mesquita 

del Divendres, Palau Chehel, Sotun. Nit a Isfahan.

Dia 9.- Visita de la plaça de l’Imà: mesquites de l’Imà i Sheikh 

Loftolah, el basar i palau Alighapu. Per la tarda, ponts del riu. Nit.

Dia 10.- Trasllat a Tehran, visitant el poble d’Abyaneh i la casa 

històrica de Tabatabaei a Kashan. Nit a Tehran.

Dia 11.- Temps lliure fins a la sortida del vol de tornada.

Preus i condicions 

Inclou: allotjament 3 estrelles amb esmorzar, tots els transports i trasllats en privat, 

guia de parla hispana, vols Tehran-Kerman i Shiraz-Isfahan, entrades a 

excursions. 

No inclou: Vols internacionals (et busquem el vol més barat per complementar el 

viatge), assegurança (opcional), visat (tràmit i taxa) uns 90

SUPLEMENTS OPCIONALS:  Hotels 4 estrelles, 120€ per persona

mitja pensió, 95€ per persona;  pensió completa, 170€ per persona.

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles, a gust del viatger.

804 24 15/ 682 63 62 05 

dies) 

llegendària 
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Mesquita Vakil, Shiraz 

 

 

Banys de Ganjalikhan, Kerman                          
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Esglèsia de Vank, Isfahan  

                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponts del riu, Isfahan 

                                    

 

 

 

 


