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1º DIA LISBOA OU PORTO / ISTAMBUL / SHIRAZ
Comparência no respetivo aeroporto 3 horas antes da partida 
para formalidades de embarque assistidas pelo representante da 
Nortravel. Partida em voo da Turkish, via Istambul, com destino 
a Shiraz.

2º DIA SHIRAZ
Chegada a Shiraz durante a noite. Assistência pelo guia privativo 
de língua espanhola que acompanha a viagem do aeroporto de 
chegada ao aeroporto de partida. Transporte ao Hotel Chamran 
*****, ou similar. Alojamento no hotel. Após o almoço, sa-
ída para visita da bela cidade de Shiraz. Conhecida como a cida-
de dos poetas e das flores, é a capital da província que dá nome 
ao idioma iraniano, o farsi, e fica localizada aos pés da montanha 
Allah-o-Akbar, banhada pelo rio Khoshk. Visita da Mesquita de Na-
sir-ol-Molk, datada de 1887 e que se destaca pela beleza da sua 
fachada, das suas cúpulas e pela decoração harmoniosa e variada. 
A cidade de Shiraz é famosa pelos seus palácios privados que se-
guem a tradição islâmica onde o conceito de paraíso (derivado 
da palavra persa pairidaeeza) é de um jardim, cercados por um 
muro. Visita de uma casa-jardim, Narenjestan ou Eram. Conti-
nuamos para conhecer o túmulo de Hafez, local especialmente 
querido para os habitantes de Shiraz. Ao final do dia visitamos a 
mesquita de Vakil, uma das obras-primas do período Zand, cons-
truída no reinado de Karim Kan, no ano de 1773 e que se encontra 
perfeitamente integrada na estrutura do bazar do mesmo nome. 
Jantar. Alojamento no hotel

3º DIA SHIRAZ / PERSÉPOLIS / NAQSH-E RUSTAM / 
SHIRAZ
Pequeno-almoço buffet no hotel e saída para visitar Persépolis, a 
antiga capital persa e Naqsh-E Rustam, a necrópole dos Aquemé-
nidas. A existência de Persépolis como capital persa, conheceu 
um período relativamente efémero na dinastia Aqueménida. Ini-
ciou-se com Dario I que começou a sua construção em 518 a.C. e 
manteve-se nos reinados de Xerxes e Artaxerxes, até à sua destrui-
ção às mãos de Alexandre Magno em 331 a.C. Destaca-se a escada 
monumental, a Porta de Todas as Nações, o Palácio Apadana, o 
salão das cem colunas com os seus extraordinários baixos rele-
vo que contam em pormenor a história da antiga Pérsia. A visita 
completa-se com Naqsh-E Rustam, a imensa e imponente necró-
pole, um dos lugares mais monumentais e impactantes do Irão. 
Os túmulos são esculpidos e escavados na própria montanha e 
pertencem ao rei Aqueménida Dario III e aos monarcas sasánidas 
Artaxerxes II e Artaxerxes III. Almoço incluído em restaurante lo-
cal. De regresso a Shiraz, entramos na cidade pela porta do Corão, 
que era o único acesso à cidade quando era cercada por muralhas. 
Ao final do dia passeio exterior do santuário de Chah Cheragh, 
um dos principais centros de peregrinação do Irão. Jantar e alo-
jamento no hotel.

4º DIA SHIRAZ / YAZD
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para Yazd. No caminho 
visitamos Pasargad, a mítica cidade onde se encontra o túmulo de 
Ciro, o Grande e o que resta da que foi a capital do império persa 
da época de Ciro. Paragem para almoço incluído num restaurante 
no percurso. Aqui a paisagem austera e semidesértica só tem par 
na grandiosidade do império Persa. Ainda em caminho para Yazd, 
ao longo da estrada vemos umas construções em terra, os “cones 
de gelo” destinados a guardar produtos alimentares a temperatu-
ras mais baixas. Ao final da tarde chegada à cidade oásis de Yazd. 
Jantar e alojamento no Hotel Safayee *****, ou similar.

5º DIA YAZD / ISFAHAN
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para visitar a antiga 
cidade de Yazd. Começando pelas Torres do Silêncio, recintos 
circulares elevados onde os zoroastrianos entregavam os seus 
mortos à natureza, locais impressionantes pela influência que ti-
veram nas religiões monoteístas dos nossos dias. Continuamos 
para o Templo do Fogo onde permanece guardada há 1500 anos 
a chama acesa da fé em Zoroastro. Depois visitamos o conjunto 
monumental de Amir Chakhmagh e a imperdível Mesquita Jame, 
pela qualidade e beleza dos seus azulejos com 650 anos. Almoço 
incluído. Saída para Isfahan. Chegada, jantar e alojamento no  Ho-
tel Parsian Ali Qapu ****, ou similar.

6º DIA ISFAHAN
Pequeno-almoço buffet no hotel. Este dia é dedicado a conhecer 
Isfahan, a pérola da Pérsia, possivelmente a cidade mais ocidental 
do Irão, onde o ambiente é descontraído e o clima aprazível. Ini-
ciamos a visita na Praça do Imam Naq-Shé-Djahan ou o espelho do 
mundo. Esta praça é Património da Humanidade declarada pela 
UNESCO e é onde melhor se capta o esplendor desta cidade, e à 
volta da qual se encontram três monumentos imperdíveis: o Pa-
lácio de Ali Qapu, a Mesquita do Sheik Lotfollah e a mesquita do 
Imam. Depois do almoço visitamos as antigas pontes de Shares-
tan (séc. XII) que unem as duas margens do rio Zayandeh. A cida-
de de Isfahan é o centro de artesanato mais importante do país, 
sendo a tecelagem de tapetes um dos produtos persas mais famo-
sos, bem como a arte milenar das pinturas em miniatura, (visita 
incluída de centros de artesanato). Jantar e alojamento no hotel.

7º DIA ISFAHAN 
Pequeno-almoço buffet no hotel. E continuação das visitas em 
Isfahan. Visitamos a Mesquita Jame, que possui elementos arqui-
tetónicos de várias épocas e que se destaca pelo seu pátio central, 
que é o maior do país. Em seguida o Palácio Chehel Sootun, man-
dado construir pelo Xá Abbas II e a Igreja Vank situada em pleno 
bairro arménio, sendo por isso local de culto e uma referência 
para os cristãos arménios do Irão. Os motivos que ilustram o seu 
interior permitem observar o profundo contraste entre o interior 
das mesquitas muçulmanas e a presença iconográfica dos ritos 
cristãos do oriente. Após o almoço incluído recomenda-se a visita 
do grande bazar coberto da cidade. Jantar e alojamento no hotel.

8º DIA ISFAHAN / ABYANE / QOM / TEERÃO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Hoje vamos penetrar no cora-
ção do Irão, percorrendo paisagens de uma beleza rude e auste-
ra. Paragem para visitar Abyane, um dos povoados mais altos do 
país e que parece fundir se com o relevo acidentado. Percorrer 
a localidade a pé, é um regresso às origens mais profundas do 
Irão e a cor dominante ocre contrasta com os trajes coloridos 
das mulheres. Paragem para almoço incluído num restaurante no 
percurso. Continuação para Qom e para o seu mausoléu. Nesta 
cidade viveu o Ayatollah Khomeini o mentor político e espiritual 
da revolução Islâmica que destituiu a monarquia em 1979. Depois, 
rumo ao norte e a capital, Teerão, uma das mais importantes do 
mundo muçulmano. Fundada por tribos persas, no século XIII os 
mongóis transformaram-na no núcleo urbano mais importante da 
antiga Pérsia. A sua personalidade, urbanidade e riqueza museoló-
gica impressiona pela diversidade. Jantar e alojamento no Hotel 
Azadi *****, ou similar.

9º DIA TEERÃO
Após o pequeno-almoço buffet, começamos pelo museu arque-
ológico, centro importante de investigação, fundamental para a 
compreensão da civilização persa, responsável pela primeira de-
claração dos Direitos do Homem em 538 a.C., ou o 1º serviço 
postal dentro do império de Ciro o Grande. Almoço num restau-
rante local. Seguimos para o Palácio de Golestan, também co-
nhecido pelo Palácio das Flores. Erigido no século XVIII, e antiga 
residência real da dinastia Qajar, foram aqui coroados os reis da 
dinastia Pahlavi. Neste complexo encontramos muitos jardins, e 
edifícios que albergam vários museus e dos quais destacamos: o 
Trono de Mármore, o Museu Negar Khaneh e o Palácio Branco. 
Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

10º DIA TEERÃO
Pequeno-almoço buffet no hotel e saída para um dia completo de 
visitas na capital iraniana. Começamos pelo museu dos tapetes, o 
Palácio de Saad Abad, antiga residência do Sha Reza, composto 
por 18 palácios e palacetes, e onde depois da revolução iraniana, 
vários dos palácios foram convertidos em museus. Almoço num 
restaurante local. Continuamos as visitas, concluindo com o San-
tuário do Imam Zadeh Saleh. Regresso ao hotel para jantar. Em 
hora a indicar localmente transporte ao aeroporto. 

11º DIA TEERÃO / ISTAMBUL / LISBOA OU PORTO
Formalidades de embarque e saída em voo regular da Turkish Air-
lines Airlines, via Istambul, com destino a Lisboa ou Porto. Chega-
da. FIM DA VIAGEM.
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DATAS DUPLO INDIVIDUAL

Todas as datas de partida € 1.995 € 2.475

• Passagem aérea em classe económica em voos regulares Turkish Airlines para os percursos Lisboa ou Porto / Istam-
bul / Shiraz e Teerão / Istambul / Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 30kg.

• Assistência nas formalidades de embarque em Portugal;
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com itinerário;
• Acompanhamento de guia privativo em língua espanhola desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, 

no destino;
• Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
• Todos os pequenos-almoços buffet;
• Refeições indicadas no itinerário – 18 refeições (bebidas não incluídas);
• Visitas e entradas conforme itinerário;
• Gorjetas aos bagageiros e nos restaurantes;
• Seguro Multiviagens – capital de €30.000*;
• Taxas de turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação - € 255.
* Seguros complementares pág. 66

• Bebidas, despesas de caráter pessoal e quaisquer serviços não mencionados como incluídos;
• Visto de entrada no Irão;
• Gratificações ao guia local e motoristas. 

• O passaporte deve ter uma validade superior a 6 meses;
• O Visto será obtido na chegada ao Irão – deve ser pedido com antecedência, e através do site https://e_visa.mfa.

ir/en/,  o documento de suporte ao Visto (electronic visa application). Este documento, conjuntamente com o 
passaporte, servirá para se obter o Visto no aeroporto de chegada. O pagamento será efetuado no aeroporto 
de chegada, em Euros (€ 70 por pessoa, valor atual e sujeito a alteração). Não será permitido o embarque pela 
companhia aérea a quem não tiver o documento de suporte ao Visto.

• É expressamente proibido fotografar ou filmar edifícios governamentais e/ou militares (e áreas circundantes);
• Deverão ser rigorosamente respeitadas tradições locais e costumes religiosos bem como imposições em vigor 

em termos de traje;
• É totalmente proibida a importação, consumo, compra ou venda de bebidas alcoólicas e/ou carne de porco;
• Recomendamos que consultem em www.nortravel.pt, mais notas importantes sobre o Irão;
• Os nossos colaboradores são, geralmente, fiéis seguidores da religião islâmica. O período de Ramadão em 2019 

ocorre de 6Mai a 4Jun.

O PREÇO INCLUI

O PREÇO não INCLUI

PASSAPORTE E VISTO OBRIGATÓRIO

NOTAS IMPORTANTES

DATAS DE PARTIDA garantidaS

PREÇO POR PESSOA 

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO 
conforme itinerário

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 255 (sujeito a alteração). 
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