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26 SETEMBRE : BARCELONA – ISTAMBUL –SHIRAZ 
 
Trasllats des de els punts d’origen a l’aeroport de Barcelona, per enllaçar amb el vol 
de línea regular amb escala a Istanbul. Arribada a Shiraz a última hora de la  nit. 
Tràmits d’entrada al país. Trasllat a l’hotel i allotjament. 
 
27 SETEMBRE: SHIRAZ (PC) 
Visita de la ciutat. Shiraz es famosa pels seus jardins perfumats, que van ser 
introduïts en l’època del primer Imperi Persa i que més tard es van convertir en un 
tipus de jardins molt extensos en el mon musulmà. Shiraz va ser capital durant el 
segle XVIII. 
Durant el dia visitarem els Jardins y la Cassa de Naranjestan. Passejarem pel Gran 
Pati, el santuari de Shah Cheragh, la Mesquita de Vakil, Bath, el Basar de Vakil i l’Arca 
de Kharim Zand. 
 

                                
                        



 
28 SETEMBRE: SHIRAZ – PERSEPOLIS – NAGHSH-E-ROSTAM – SHIRAS (PC) 
Desprès de la visita de la Mesquita Rosa Naisr al Molk, sortirem per carretera amb 
destinació Persépolis y Naqsh-e-Rostam, monuments que son Patrimoni de la 
Humanitat per la UNESCO. Primer pararem a Persèpolis capital del primer imperi 
Persa al segle VI ac. 
Desprès es visitarà la necròpolis Naqsh-e-Rostam, on entre altres,  hi ha les tombes 
rupestres de Dario el Grand. Allotjament a Shiraz. 
 

                       
 
29 SETEMBRE: SHIRAZ – PASARGADAE – YAZD (PC) 
Desprès d’esmorzar ens desplaçarem per carretera fins a la ciutat de Yazd, farem 
una parada per visitar Pasargad, també patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. 
Pasargardae, va ser construïda per Ciro el Grand en 546 aC., ciutat que va ser la 
primera capital de l’Imperi Aquemènida i va mantindré aquest estatus fins que Dario 
el Grand va construir Persepolis. Es pot observar la tomba de sis pisos de Ciro. 
Arribada a Yazd i allotjament. 
 
30 SETEMBRE: YAZD – Ciutat del desert- (PC) 
Yazd, situada entre  Isfahan i Kerman, és una ciutat única des de el punt de vista 
arquitectònic  i de qualitat de vida. Es caracteritza per la seva artesania, 
especialment la seda i les seves botigues de dolços. 
La ciutat te una de les xarxes més grans de canals subterranis, que per fer front les 
temperatures més extremes de calor, molts edificis antics disposen de grans àrees 
subterrànies o torres de vent, una forma de tenir aire condicionat de manera natural. 
Durant la visita  es podrà explorar la ciutat feta amb totxos assecats al sol, amb els 
seus carrerons laberíntics, es visitarà la Mesquita dels Divendres, el Temple de Foc 
Zoroastriano, les Torres del Silenci… entre altres.  
 
 
01 OCTUBRE :  YAZD – NAEIN – MEYBOD –ISFAHAN (PC) 
Desprès d’esmorzar ens dirigirem a Na’in, ciutat famosa per la fabricació de les 
catifes. En aquesta bonica ciutat, gaudirem de la Mesquita de Jame que data del segle 
VIII i el museu d’etnografia del Castell de Narenj, la Casa Tradicional de Pirnia i el 
Moli d’aigua de Naim Rigareh. Després ens dirigirem fins a Maybod, un centre de 
ceràmica tradicional que es troba dins del Castell preislàmic de Narenj. Arribada a 
Isfahan.  
 
02 OCTUBRE:  ISFAHAN (PC) 



 
 La ciutat d’Isfahan, una obra mestre de l’arquitectura islàmica, es considerada com 
una de les ciutats més boniques d’Iran.  El seu esplendor va ser durant Shah Abbas 
I, que va arribar al poder el 1587 i va fer de Isfahan una gran ciutat. 
La plaça de l’Iman, plaça central d’Isfahan, esta voltejada per dos mesquites i un 
palau: La Mesquita de l’Iman, la Mesquita Shaikh Lutfallah i el Palau Ali Qapu. 
Gaudirem d’un passeig pel gran basar, on podrem trobar espècies i records de la 
bonica ciutat. També visitarem el palau Hasht Behesht,  que descata per tenir la 
decoració més luxosa de tota la ciutat, farem un recorregut per l’avinguda d’arbres 
Charhar Bagh fins l’hotel Abassi, on es situa a prop del pont Siesepol que te 33 arcs. 
Allotjament a Isfahan. 
 
03 OCTUBRE:  ISFAHAN – ABYANEH – KASHAN (PC) 
 
Desprès d’esmorzar continuarem la visita per Isfahan amb la Mesquita de Jameh o 
també anomenada la Mesquita dels Divendres, seguirem amb el Chehel Sotoon, el 
Palau de les Quaranta Columnes, de fet, de columnes hi ha vint, però el reflexe de la 
piscina les dobla en número. 
Sortida cap a Kashan. De camí farem una parada a Abyaneh, un poble situat a peus 
de la muntanya Karkas. Passejarem pels seus carrerons, on gaudirem de les cases de 
color vermell construïdes amb totxos de fang i argila. Arribada a Kahan. Allotjament. 
 
04 OCTUBRE:  KASHAN – TEHERAN (PC) 
Després d’esmorzar es visitarà Kashan. Ciutat coneguda per la producció d’aigua de 
roses.  De la vista es pot destacar els Jardins Fin, declarats patrimoni de la humanitat 
i construïts per Shah Abbas I, aquest jardins, contenen  les restes d’un palau de dos 
plantes,  on es diu que el primer ministre Amir Kaber va ser assassinat al hamman 
d’aquest palau. També es d’interès la Casa de Borujerdi,  residencia dels nobles del 
segle XIX, i ara museu. 
Després de la visita ens dirigirem cap a la capital, Teheran. Allotjament. 
 
05 OCTUBRE:  TEHERAN (PC) 
Després d’esmorzar realitzarem la vista a la  gran ciutat de Teheran, la primera 
parada serà al Museu Nacional, el Gran Bazar , el Palau de Golestan i les botigues 
locals. Desprès de dinar visitarem les joies de la corona, que les trobarem a les voltes 
del Banc Melli, la col·lecció de joies de Safavid, Aajar i Pahlavi, son especialment 
excepcionals. 
Per la tarda anirem a Darband, al nord de la ciutat, pujarem per la muntanya, on esta 
plena de petits restaurants i locals on tindrem un sopar de benvinguda i una 
agradable tassa de te. Allotjament. 
 

                  
 
06 OCTUBRE:  TEHERAN – MASHAD  (AVIO ) (PC) 



Recollida a l’hotel i trasllat a l’aeroport de Mehrabad per agafar vol amb destinació 
Mashad, arribada, trasllat a l’hotel i allotjament. 
 
07 OCTUBRE:  MASHAD (PC) 
Avui es gaudirà d’un dia únic a Mashad, on ens centrarem en el santuari de Imam 
Reza i dels seus edificis dels voltans, que formen part d’una de les  meravelles del 
món islàmic, obertes als no musulmans ( excepte el  santuari).  També es visitarà el 
Museu Corànic, la tomba de Ferdowsi, i la zona rural dels voltans de Mashad, 
anomenada Torghabeh.  
A última hora trasllat a l’aeroport. 
 
 
08 OCTUBRE:  MASHAD-ISTAMBUL-BARCELONA 
Arribada a Barcelona i trasllat als punts d’origen. 
 
SERVEIS INCLOSOS: 
 
● Trasllats llocs d’origen // aeroport BCN // lloc d’origen. 

●  Bitllets d’avió Barcelona—Shiraz/ Mashad—Barcelona. 

● 11 nits d’hotel en categoria 4*/5* . 

● Pensió Completa. 

●  Visites descrites al itinerari. 

● Circuit privat en autobús amb guia de parla hispana. 

● Guia acompanyant de SOM VIATGES. 

● Servei de maleters.  

● Assegurança d’assistència en viatge i cancel·lació. 

 

 

PREU PER PERSONA EN BASE DOBLE: 2680 EUROS ( TAXES. APROX. 270 EUROS) 

SUPLEMENT INDIVIDUAL: 490 EUROS 

PREU VISAT :  80 EUROS /PERSONA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  INFO. I RESERVES : SOM VIATGES   PL. DE LA VILA 1, VILAFRANCA TELF: 938920277 

CONDICIONS GENERALS: 
- Mínim de viatgers per fer la sortida: 16 persones 
- Documentació necessària: passaport  amb 
vigència de 6 mesos + visat 
- Dipòsit per a garantir la reserva:  800  euros 
- Despeses de cancel·lació:  
     90-46 dies abans de la sortida: 25%  
     45-15 dies abans de la sortida: 50% 
     14-0 dies abans de la sortida:  100% 

 


