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PARTIDA: 17 Junho 2022

1º Dia – 17 Jun. (Sex.) – LISBOA / ISTAMBUL / TEERÃO
Comparência no aeroporto de Lisboa 120 minutos antes da hora do voo. Partida às 11h25
em voo Turkish Airlines, com escala em Istambul das 18h00 às 21h15 e chegada a Teerão à
01h50.Assistência, cumprimento das formalidades alfandegárias e transporte para Hotel
5*. Alojamento.

2º Dia – 18 Jun. (Sáb.) – TEERÃO
Após o pequeno-almoço no hotel, início da visita de cidade de Teerão, a capital persa,
desde o século XVIII. É das cidades mais modernas do Médio Oriente mas vestígios da sua
antiguidade podem ser encontrados em alguns pontos da cidade , com a visita do Palácio
de Niavaran, residência do último Xá e da família imperial antes da revolução Iraniana, e
do Palácio Sad Abad, habitado inicialmente pelos monarcas da Dinastia Qājār e respectiva
família real. Após uma expansão dos pavilhões, Reza Pahlavi viveu ali durante a década de
1920 e o seu filho mudou-se para o complexo na década de 1970, tendo ambos vivido
durante algum tempo no Palácio Verde. Depois da Revolução Iraniana, os diferentes
pavilhões que compõem o palácio foram transformados em museus. Após esta visita,
almoço em restaurante local. Durante a tarde, continuação da visita da cidade, onde
iremos visitar o Museu Nacional do Irão também conhecido como Museu de Arqueologia,
um dos mais completos do país, e o Museu da Cerâmica e do Vidro. Jantar. Alojamento.

IRÃO - Nos Trilhos da Antiga Pérsia  
10 Dias de viagem em Pensão Completa, visitando Teerão, Kashan, Isfahan, 

Nain, Yazd, Abarqu, Pasargadae, Shiraz, Persepolis, Naqsh-e-Rostam… 
com todo o detalhe que a monumentalidade deste país bem merece

17 a  26 Junho  2022
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Irão, Pérsia ou Pars... três nomes para um só país tão antigo como a própria História. Como todas as grandes antigas
civilizações, a cultura constitui o ponto fulcral e o coração da civilização iraniana, transpirando isso mesmo para a arte,
música, arquitectura, poesia, filosofia e suas tradições. Aqui encontrará gloriosos locais arqueológicos como Persepolis,
belezas naturais incríveis como o deserto, belezas criadas pelo homem, edifícios religiosos e outros, completamente
diferentes de tudo o que já viu, e ainda tradições tão antigas como saborear um chá numa casa tradicional ou regatear no
bazar. A juntar a tudo isto, será ainda recebido por um povo cuja forte hospitalidade é uma das suas características.

https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
http://www.oasistravel.net/
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3º Dia – 19 Jun. (Dom.) - TEERÃO
Pequeno-almoço no hotel. Continuação da descoberta de Teerão, com a visita do Palácio de
Golestan (também conhecido por "Jardim das Rosas"), o mais antigo monumento histórico de
Teerão, reconstruído no séc. XIX. Após esta visita, o grupo terá a oportunidade de caminhar até
ao Grande Bazar, num percurso que apesar de pequeno (500metros) tem uma animada vida
local muito característica. Almoço em restaurante local. Após o almoço, partida em direcção ao
belo Museu Nacional de Joalharia, que alberga a mais impressionante colecção de jóias e pedras
preciosas do mundo. Aqui encontramos peças únicas e deslumbrantes, que pertenceram às
dinastias Pahlavi: diversos diamantes, com destaque para o “Mar de Luz”, esmeraldas, rubis,
turquesas, pérolas, ouro, bem como os tronos reais cravejados com pedras preciosas. Trata-se de
uma visita verdadeiramente deslumbrante! Após as visitas, regresso ao hotel. Jantar.
Alojamento.

4º Dia – 20 Jun. (Seg.) - TEERÃO / KASHAN / ISFAHAN (+- 450 Kms)

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a determinar, partida em direcção a Isfahan, com paragem na
cidade de Kashan, com a sua famosa casa Tabatabaie, bela casa senhorial, os Banhos do Sultão
Amir Ahmad, e ainda o Jardim de Fin, um histórico jardim persa, reconhecido pela UNESCO.
Almoço em restaurante local. Após o almoço, continuação para Isfahan, a mais bela cidade
iraniana, onde Shah Abbas I iniciou uma das maiores experiências em planeamento urbano de
sempre, mudando toda a estrutura da capital, Qazvin, para uma nova, Isfahan, em 1598 e onde
se manteve até 1722. Mesquitas, palácios, bairros comerciais inteiros, parques públicos e outros,
foram transferidos na íntegra para uma nova cidade, declarada Património da Humanidade pela
UNESCO desde 1979. Após chegada e instalação no hotel, saída para uma visita panorâmica
nocturna da cidade e das suas célebres pontes sobre o rio Zayandeh Rud com destaque para a
Ponte Khadju e a Ponte Si-o-se ou dos 33 arcos (esta visita poderá ser efectuada no dia seguinte
se a chegada a Isfahan for tardia). Jantar e alojamento em Hotel 5*.

5º Dia – 21 Jun. (Ter.) – ISFAHAN
Pequeno-almoço. Dia inteiramente dedicado à visita da cidade de Isfahan, a terceira maior do
país. É uma das jóias da Pérsia e uma das mais fascinantes cidades do mundo islâmico, onde
podemos encontrar a mais refinada história e cultura persa. Os persas chamam-lhe "Nesf-e-
Jahan" que significa "Metade do Mundo". Visita da 2ª maior praça do Mundo “Praça de Naqsh-e-
Jahan” (depois da Praça de Tianamen em Pequim), hoje Património da Humanidade da UNESCO.
Durante o reinado de Shah Abbas I (séc. XVII), a praça era um local de festividades, pólo, paradas
dramáticas e militares. Rodeada de edifícios magníficos como a Mesquita do Imam, a Mesquita
de Sheikh Lotfollah e do Palácio Ali-Qapu. Almoço em restaurante local. Após o almoço, visita
do Palácio Chehel Sotun que traduzido significa "40 Pilares"; na realidade a estrutura tem apenas
20 pilares mas quando reflectidos na água, tornam-se 40. Continuação em direcção à Mesquita
Jame – Património Mundial da UNESCO. Após esta visita, partida em direcção à Catedral Vank. A
catedral arménia de Vank, pode passar quase despercebida, cercada que está por imponentes
muros e também por causa da sua abóbada a fazer lembrar uma mesquita, mas o seu interior é
esplendoroso e profusamente decorado com cenas da criação do mundo, da expulsão do paraíso
e da vida de Cristo. Jantar em restaurante local. Após a refeição, regresso ao hotel.
Alojamento em Hotel 5*.
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6º Dia – 22 Jun. (Qua.) - ISFAHAN / NAIN / YAZD (+- 310 Kms)

Pequeno-almoço. Em hora a informar, partida para Nain onde faremos uma breve paragem para
repouso da viagem, aproveitando a oportunidade para visitar a Mesquita Jame e o pequeno
Museu Etnológico. Após estas breves visitas, continuação da viagem em direcção a Yazd. À
chegada, almoço e visita da cidade de Yazd, uma das cidades mais antigas do Mundo, com
vestígios de ocupação humana com mais de 7000 anos. Localizada longe das principais cidades e
de difícil acesso (está entre 2 desertos), Yazd escapou a muitas guerras e conflitos, algo que se
reflecte na sua cultura, religião, tradições e arquitectura de cor terra, onde a engenharia
moderna quase não chegou, tendo sido mesmo considerada como uma das arquitecturas mais
antigas do Mundo pela UNESCO. Mas aqui chegou, Marco Polo, em 1272, que descreveu a
cidade como nobre e admirável pela sua produção de seda. A cidade é conhecida como a cidade
dos "Badgirs", uma espécie de chaminés que são um antigo sistema de ventilação, para ajudar a
suportar o calor do deserto. Começaremos a visita com um dos locais de culto mais importante
dos Zoroastrianos: o Templo do Fogo, onde desde 470 a.C., um fogo se mantem
ininterruptamente aceso, como representação do Bem. Continuação para a Mesquita Jame com
os seus enormes minaretes (os maiores da Pérsia) e revestimento a azulejos de cor azul, sendo
um dos mais impressionantes edifícios do séc. XIV no país. Ao final da tarde, visitaremos Amir
Chakhmagh, construído no séc. XIX é um Teatro de Condolências, e hoje também um dos portões
para o Bazar. Jantar e alojamento em Hotel 4* ou 5*.

7º Dia – 23 Jun. (Qui.) - YAZD / ABARQU / PASARGADAE / SHIRAZ (+- 450 Kms)

Pequeno-almoço no hotel, e saída para visita de um dos principais locais de culto zoroastriano: a
Torre do Silêncio, uma estrutura circular no alto de um monte onde colocavam os mortos, pois
para o Zoroastrismo, o cadáver é algo impuro para contactar directamente com a terra. Após
esta visita partida em direcção a Shiraz, com paragem em Pasargadae. Almoço durante o
percurso. Visita a Pasargadae, a mais antiga capital Persa, do império Aqueménida, fundada por
Ciro II, em 546 a.C. Hoje, encontramos as ruínas da mais pura arquitectura da época com cerca de
160 hectares, sendo o túmulo do seu fundador a principal atracção. Chegada a Shiraz, jantar e
alojamento no Hotel 5*.

8º Dia – 24 Jun. (Sex.) – SHIRAZ / PERSEPOLIS / NAQSH-E-ROSTAM / SHIRAZ
Pequeno-almoço, visita de Persepolis, nomeada como Património da Humanidade pela Unesco.
Persepolis (em grego, "Cidade Persa”) é hoje um dos mais importantes locais arqueológicos do
Mundo, com as suas impressionantes ruínas dos palácios inspirados nos modelos da
Mesopotâmia. Em tempos, a antiga cidade foi fundada por Dario I, em 518 a.C., como "Parsa",
sendo a capital cerimonial do Império Persa Aqueménida. Mas o seu esplendor durou pouco
tempo pois em 331 a.C., Alexandre, o Grande, invadiu e queimou toda a cidade. Próximo de
Persepolis, visita de um outro local arqueológico conhecido como Necrópolis de Naqsh-e
Rostam, onde podemos encontrar túmulos de reis Aqueménides cravados na rocha. Regresso a
Shiraz onde iremos visitar o Mausóleo Hafez. Almoço e jantar em restaurante local. Alojamento
em Hotel 5*.
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9º Dia – 25 Jun. (Sáb.) - SHIRAZ
Pequeno-almoço e saída para vista da cidade de Shiraz, a qual tem sido celebrada como a cidade
mãe da cultura persa por mais de 2000 anos. Conhecida como "Dar-ol-Elm" (A Casa da
Aprendizagem) e cidade dos poetas, Shiraz tornou-se sinónimo de educação, poesia e vinho. Foi
uma das mais importantes cidades do mundo islâmico medieval, tendo sido capital durante a
dinastia Zand, época em que foram construídos magníficos edifícios É também conhecida como a
Cidade das Rosas, do Amor e dos Jardins, devido aos seus inúmeros e esplêndidos jardins
cobertos de flores. A visita à cidade contemplará a Escola Teológica Khan, a Mesquita de Nasir-
ol-Molk com os seus vitrais e revestimentos coloridos, Qavam Orangery, a Mesquita Vakil, o
Imamzade Ali Bem Hamzeh e o Bazar de Shiraz. Almoço durante as visitas. Jantar em
restaurante acompanhado de música local. No final do jantar, regresso ao Hotel 5*.

10º Dia – 26 Jun. (Dom.) - SHIRAZ / ISTAMBUL / LISBOA
Em hora a informar, transporte privativo para o aeroporto de Shiraz. Cumprimento das
formalidades alfandegárias e embarque. Partida às 03h05 em voo regular Turkish Airlines com
destino a Istambul. Chegada às 05h40, mudança de avião e continuação da viagem para Lisboa.
Chegada a Lisboa às 10h20.

FIM DA VIAGEM

Hotéis previstos:
Teerão: Parsian Azadi 5*, Hotel Parsian Esteghlal East Tower 5*, Hotel Espinas Khalij Fars 5*, Hotel Espinas Palace Luxury 5* ou
similar;
Isfahan: Hotel Kowsar 5* ou Abbasi 5*
Yazd: Hotel Dad 4*, Hotel Parsian Safaeiyeh 5* ou Hotel Moshir ol Mamalek 5*, ou similar;
Shiraz: Hotel Grand Chamran 5*, Hotel Shiraz International 5*, Hotel Homa 5* ou Hotel Zandiyeh 5, * ou similar *
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Preços por pessoa: Valor Base Taxas Valor Total Valor / Mês*

Em quarto DUPLO 1.733 € 265 € 1.998 € 333 €

Suplemento quarto INDIVIDUAL 360 € 60 €

* = 6 mensalidades de 31 Março’22 a 31 Agosto’22, facilidade de pagamento válida para reservas até 31 Março 2022.

Nota: Todas as viagens “Selecções Oasis” podem ser pagas no dobro do número de meses, que à data da sua inscrição, faltarem para o seu início, com a
condição de 50% do valor total estar pago à data de partida, num mínimo de 6 mensalidades. Consulte-nos para informação detalhada.

http://www.oasistravel.net/
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Serviços incluídos:
✓ Passagem aérea Lisboa / Teerão + Shiraz / Lisboa em voos regulares Turkish Airlines em classe económica;
✓ Taxas de segurança, aeroporto e combustível (265€ à data de 25/02/2022, valor a reconfirmar à data de emissão);
✓ Assistência e transporte do aeroporto ao hotel e vice-versa;
✓ 9 noites de alojamento: 8 noites em Hotéis 5* + 1 noite em Hotel 4* ou 5*, os mencionados ou similares, incluindo o pequeno-

almoço diário;
✓ Guia-acompanhante OASIStravel durante toda a viagem de/até Lisboa;
✓ Pensão Completa como mencionado no itinerário, num total de 16 refeições incluindo 1 jantar acompanhado de música local, e

incluindo 01 garrafa de água às refeições;
✓ Circuito e visitas em autocarro de turismo com ar condicionado de acordo com o itinerário;
✓ Chá, café e água durante os trajectos de longa distância;
✓ Guia local em espanhol durante todo o percurso no destino (com tradução para português pelo n/ acompanhante Oasis sempre que

necessário);
✓ Auriculares durante toda a viagem para facilitar a audição das explicações;
✓ Entradas incluídas em todos os locais visitados no seu interior, nomeadamente:

✓ Teerão: Museu Nacional do Irão, Museu da Cerâmica e do Vidro, Museu das Jóias, Palácio de Golestan, Palácio de Niaravan
e Palácio Sad Abad;

✓ Kashan: Casa Tabatabai, Banhos do Sultão Amir Ahmad e Jardim de Fin;
✓ Isfahan: Mesquita Imam, Mesquita Sheikh Lotfollah, Palácio Ali Qapu, Palácio Chehel Sotun, Mesquita Jame e Catedral

Vank;
✓ Nain: Mesquita Jame e Museu Etnológico;
✓ Yazd: Templo do Fogo, Torre do Silencio, Mesquita Jame e Porta de Amir Chakhmagh;
✓ Pasagarde: Entrada no Sitio Arqueológico de Pasagarde;
✓ Persepolis: Sítio Arqueológico de Persepolis e Necropolis de Naqsh-e-Rostam;
✓ Shiraz: Mesquita de Nasir-ol-Molk, Qavan Orangery, Escola Teológica Khan, Mesquita Vakil, Imamzade Ali Ben Hamzeh e

Mausóleo Hafez;
✓ Serviço de bagageiros nos hotéis;
✓ Gratificações a guias e motoristas;

✓ Seguro de viagem Especial Selecções OASIStravel MIP 60.000€ abrangendo os habituais seguros de assistência, cancelamento e

interrupção de viagem, e agora incluindo coberturas extra por motivos Covid-19 (ver apólice);

✓ Bolsa de viagem contendo documentação e livro de viagem OASIS com informação sobre os locais a visitar;

✓ Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA à taxa em vigor à data de 25.02.2022.

Serviços não incluídos:
 Quaisquer serviços não mencionados na rubrica “Serviços Incluídos” e extras efectuados durante a estadia tais como telefonemas,

minibar, lavandaria, bebidas para além das incluídas; etc..
 Obtenção de Visto (75€ por pessoa, a reconfirmar à data de obtenção dos mesmos).

Documentos necessários (para cidadãos de nacionalidade portuguesa):
✓ Passaporte com um mínimo de validade de 7 meses após a data da viagem;
✓ Visto de entrada no Irão.
✓ Certificado de vacinação completo, a reconfirmar mais próximo da data da viagem.

OASIStravel – 25/02/2022

http://www.oasistravel.net/
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NOTAS: Lugares sujeitos a disponibilidade à data da reserva. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de
significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. Os horários dos voos estão sujeitos a alteração por
parte das companhias aéreas, tal como as visitas e os seus horários poderão ser ajustados em caso de necessidade e os hotéis substituídos por outros
da mesma categoria. O seguro de viagem acima mencionado só estará activo após o/a passageiro/a entregar à OASIStravel a respectiva Ficha de Seguro
devidamente preenchida e assinada. Preços válidos para mínimo 15 participantes e com base no câmbio do Banco Portugal à data de elaboração do
programa.
Condições de pagamento: Para usufruir do pagamento em mensalidades, deverão ser entregues no acto de inscrição os cheques pré-datados
correspondentes a todas as mensalidades. Caso não pretenda usufruir desta facilidade, os pagamentos deverão ser efectuados da seguinte forma:
depósito mínimo de 25% à data da reserva + 50% do valor da viagem até 90 dias antes da partida + restante pagamento até 45 dias antes da partida. Às
reservas e aos pagamentos que não observarem as condições acima mencionadas, reservamo-nos o direito de anular as correspondentes reservas,
aplicando as condições de cancelamento abaixo mencionadas.
Condições de cancelamento: da data da reserva até 17 Março’22: 65€ por pessoa; de 18 Março a 10 Abril’22: 25% do valor da viagem; de 11 Abril a 1
Maio’22: 50% do valor da viagem; a partir de 02 Maio’22 ou não comparência à data de partida: 100% do valor da viagem. A estes valores serão
acrescidos os custos de pagamento com cartão de crédito caso tenha sido essa a forma de pagamento.
A participação nesta viagem pressupõe a aceitação das Condições Gerais mencionadas no verso da Ficha de Inscrição

MAPA do ITINERÁRIO:

http://www.oasistravel.net/
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MÉDIAS de TEMPERATURAS e PLUVIOSIDADES nos ÚLTIMOS 30 ANOS:
(Fonte: www.worldweather.wmo)
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