SKRIVNOSTNI IRAN

KOMPASOV X-FAKTOR:
6 NOČITEV - VRHUNSKO SLOVENSKO VODENJE - PREVERJEN PROGRAM - DOBRI
HOTELI 4* in 5*
Datum: 28.4. – 5.5.2018
Program:
1. dan, 28.4.: letališče LJUBLJANA/ZAGREB - TEHERAN
Zbirališče potnikov na letališču v zgodnjih jutranjih urah. Po opravljenih formalnostih vkrcanje na letalo in
vzlet letala proti Teheranu z vmesnimi prestopanji. Po pristanku in ureditvi obmejnih obveznosti prevoz do
hotela v Teheranu. Večerja in nočitev.
2. dan, 29.4.: TEHERAN – SHIRAZ
Po zajtrku v hotelu vas bo pričakal lokalni vodnik, ki vas bo popeljal po Teheranu. Svetovljansko mesto,
staro komaj dve stoletji, a kljub temu za zidovi muzejev skriva najstarejše kulturno zgodovinsko izročilo
Irana. Ogledali si boste veličastno palačo Golestan, del UNESCO-ve svetovne kulturne dediščine, Iranski
nacionalni muzej, legendarni Muzej draguljev v trezorjih iranske Narodne banke,… Sprehodili se boste skozi
barviti Veliki bazar, kjer domačini trgujejo z zlatom, preprogami, začimbami, blagom, ročnimi deli… Zvečer
letalski prevoz v Shiraz. Nastanitev v hotelu. Večerja in nočitev.
3. dan, 30.4.: SHIRAZ – PERSEPOLIS - SHIRAZ
Po zajtrku izlet v Perzepolis, glavno mesto prvega perzijskega cesarstva, imenovanega po dinastiji
Ahemenidov. Zgodnji ostanki mesta segajo v leto 515 pr. n. št. v dobo vladavine Dareja I. Po ogledih vrnitev
v Shiraz. Popoldne si boste ogledali mesto cvetja in slavčkov - Shiraz. Slovi po bogatem kulturnem dogajanju
in tukaj so svoj prostor našli številni iranski pesniki in pisatelji. V kulturni prestolnici Irana si boste med
drugim ogledali tudi citadelo iz 18. st. Arg Karim, mošejo Nasirolmolk s tradicionalnim Shabestanom, eno
lepših iranskih tržnic Vakil bazar, se spoznali z enim največjih iranskih pesnikov Hafisom in tudi pesnikom
Saadijem. Večerja in nočitev.

4. dan, 1.5.: SHIRAZ – NAGS E ROSTAM - PASARGAD - YAZD
Po zajtrku vožnja proti mestu Yazd. Na poti najprej postanek v Nags e Rostamu in ogled skalnih grobnic
Ahmenidskih vladarjev. Postanek pri Pasargadu, prvi prestolnici perzijskega kraljestva. Ogledali si boste
ostanke starodavnega mesta in obiskali tudi grobnico ustanovitelja prvega perzijskega cesarstva kralja Kira
Velikega. Nadaljujemo z vožnjo do mesta Yazd, središča zoroastrske kulture, nastalega na robu puščave z
arhitekturo prilagojeno ekstremnim puščavskim pogojem. Nastanitev v hotelu. Večerja in nočitev.
5. dan, 2.5.: YAZD – NAIN - ISFAHAN
Po zajtrku se boste sprehodili po starem mestnem središču, si ogledali kompleks emirja Čakmanga, mošejo
Jame,… Mesto je bilo v 7. st. tudi pribežališče zoraosterskih beguncev, ki imajo še vedno svojo četrt v mestu.
V Zoroastrski kulturi je ogenj simbol svetlobe in vir vsega dobrega, zato boste obiskali tudi »Ognjeni
tempelj« posvečen ognju. Sledi še ogled Stolpa Tišine, prizorišča za nas nenavadnih pokopov. Vožnja proti
mestu Isfahan in postanek v zanimivem Nainu, podeželskem mestu na robu puščave, ki slovi po preprogah
in posebnih ogrinjalih, izdelanih iz kamelje dlake. Na poti obiščete tudi enega najstarejših mostov v provinci
– most Khaju. Pozno zvečer prihod v Isfahan, nastanitev v hotelu. Večerja in nočitev.
6. dan, 3.5.: ISFAHAN
Po zajtrku ogled mesta, ki leži v dolini reke Zayande sredi puste gorske pokrajine. Mesto velja za središče
izdelovanja in trgovanja znanih iranskih preprog. Obiskali boste katedralo Vank v armenski četrti, trg
Naghsh-e-Jahan (Imamov trg) z nizom umetelnih palač, verskih shajališč, sprehajališč in tržnic. Ogled
Petkove mošeje. Čas bo tudi za pokušino katere izmed znamenitih lokalnih sladic: »Beryani« in/ali »Gaz«.
Večerja in nočitev.
7. dan, 4.5.: ISFAHAN – KASHAN
Po zajtrku ogled palače štiridesetih stebrov Chehel Sotoon. Sprehodili se boste po »Slavčkovem vrtu« do
paviljona osmih paradižev. Vožnja do slikovitega Kashana. Tu boste obiskali tippično kashansko hišo, dom
nekdanjih bogatih Irancev. Večerja in prosto do odhoda na letališče.
8. dan, 5.5.: letališče TEHERAN – letališče LJUBLJANA/ZAGREB
V zgodnjih jutranjih urah odhod proti letališču v Teheranu. Polet z vmesnimi prestopanji do Ljubljane ali
bližnjega letališča.

CENA: 1.595 EUR na osebo (najmanj 20 oseb)
PRIJAVE DO 15.3.2018
Možnost obročnega plačevanja za prijave do 18.1.2018
Cena vključuje: povratna letalska vozovnica Ljubljana/Zagreb – Dunaj - Teheran, notranji let Teheran – Shiraz, vse
letališke takse in pristojbine, avtobusni prevozi v Iranu po programu, hotelske in gostinske storitve navedene po
programu v hotelih 4*-5*, zunanji ogledi in vstopnine po programu, lokalni vodnik, kjer je potrebno, slovensko
vodenje, organizacija potovanja in DDV.
Doplačila: doplačilo za manjšo skupino (10-19 oseb) 200 EUR na osebo, iranski vizum in posredovanje 65 EUR/osebo,
napitnine vodniku na poti 45 EUR/osebo, enoposteljna soba na vprašanje, riziko odpovedi 3,5% (nujno ob prijavi)
VIZA: Slovenci potrebujemo IRANSKO vizo. Če želite, vam jo uredimo mi. Najmanj 20 dni pred odhodom agenciji
predložite izpolnjen obrazec (prejmete v agenciji), 2 fotografiji ter vsaj 6 mesecev veljaven potni list. V kolikor pa si
vizo uredite sami, nam tega ni potrebno sporočati.

Pogoji prijave
ob prijavi nam sporočite ime in priimek (kot v potnem listu), naslov, e-mail in mobilno številko
ob prijavi vam bomo poslali račun v vrednosti 30% cene potovanja, preostanek poravnate najkasneje do 15.4.
2018
za prijavo na potovanje veljajo splošni pogoji Kompasa Novo mesto, ki jih prejmete v agenciji Kompas Novo
mesto.
Opomba: V ceno programa so vključene tudi pripadajoče letališke takse, cene katerih se lahko do odhoda oz. do izpisa vozovnic še spremenijo zato
si pridružujemo pravico do spremembe cene. Prav tako se lahko zaradi prilagajanja letalskim prevozom spremeni ali obrne vrstni red ogledov v
programu, pri tem sam program ne bo okrnjen.
Če ne bo možnosti realizacije leta iz Ljubljane, bo let iz katerega drugih okoliških letališč z možnostjo doplačila transferja.

