
 

 

 

 
 

Iran (dawna Persja) jest  bardzo  niedocenionym 

turystycznie krajem, a podróżowanie po Iranie  

i obcowanie    z jego mieszkańcami jest prawdziwą 

przyjemnością.  Kultura  perska  jest jedną  

z najstarszych na świecie i do dnia  dzisiejszego  

pozostało  wiele wspaniałych dowodów jej 

wielkości. Jednak  to,  co  najbardziej  ujmuje 

wszystkich  turystów,  to  wyjątkowa gościnność 

Irańczyków.    To    kraj wspaniałych   zabytków   

starożytnej Persji,  ogromnych  przestrzeni,  gór, 

pustyni i morza, a przede wszystkim ludzi o 

ogromnych sercach. Większej gościnności niż  

w Iranie, nie doświadczycie nigdzie na świecie.  

 

 
  

      

Wylot z Warszawy, przelot do Teheranu. 

Po śniadaniu zwiedzanie Teheranu: kompleks pałacowo-parkowy Saad Abad, Muzeum Narodowe, w którym 

eksponowane są znaleziska archeologiczne z terenów dawnej Persji (najcenniejsze są te, które pochodzą z Persepolis), 

city tour: Parlament, Pałac Biały i Zielony w kompleksie pałacowym Saad Abad (z zewnątrz), niegdyś jednej z wielu 

rezydencji szacha z dynastii Pahlawi. Spotkanie branżowe na Uniwersytecie Teherańskim.  Po południu przejazd na bazar 

Tajrish. Nocleg w Teheranie. 



 

 

 

Po przylocie załatwienie formalności wizowych, transfer do 

hotelu, zakwaterowanie. Po śniadaniu zwiedzanie Teheranu: 

cmentarz polskich żołnierzy z Armii Andersa, pałac 

Golestan z XIX w., będący kiedyś rezydencją królewską  

i miejscem, gdzie odbyła się Konferencja Teherańska (1943r.), 

Muzeum Klejnotów – tu, wśród skarbów zgromadzonych 

przez władców Persji, można zobaczyć największy różowy 

diament świata: Darya-ye Nur oraz klejnoty koronne dynastii 

Pahlawi. Po południu przejazd na lotnisko, przelot do Shiraz. 

Nocleg w Shiraz. 

Zwiedzanie Shiraz, jednego z najpiękniejszych miast Persji - miasta poetów, słowików, ogrodów, kwiatów i wina. Przejście 

przez Bramę Koranu, co według lokalnych wierzeń ma zapewnić szczęście. Zwiedzanie Ogrodu Botanicznego Eram – 

perskiej wizji raju, Grobowca Khaju, mauzoleum największych poetów perskich: Hafiza i Saadiego (XIV w.), do dziś 

powszechnie uwielbianych oraz inspirujących swoją twórczością, meczetów Nasir-ol Molk i Atiq, kompleksu Vakil oraz 

podziwianie wspaniałego mauzoleum „Króla Lampy” - Shah Cheragh (z zewnątrz). Nocleg w Shiraz. 

Po śniadaniu wyjazd do Persepolis (UNESCO) i zwiedzanie 

ruin stolicy wielkich królów Persji sprzed ponad 2500 lat, 

stolicy Dariusza I, jednej z najpiękniejszych aglomeracji 

antycznego świata. Zobaczymy Naqsh-e Rajab oraz Naqsh-

e Rustam, gdzie znajdują się reliefy skalne z czasów 

Sasanidów (III w n.e.). Następnie przejazd do Necropolis, 

gdzie zobaczymy grobowce królów dynastii Achemenidów,  

a także Świątynie Ognia. Przejazd do Pasargade, pierwszej 

stolicy Imperium z czasów Achemenidów, założonej przez 

Cyrusa Wielkiego. Zwiedzanie pozostałości pałaców Cyrusa 

Wielkiego z VI w. p.n.e.oraz jego grobowca. Powrót na 

nocleg do Shiraz. 

Przejazd przez tereny górskie i pustynne w kierunku Yazd, jednego z najstarszych miast Iranu, od wieków 

zamieszkanego przez Zoroastrian. Po przyjeździe zwiedzanie meczetu Mir Tchakhmaq z XIV w., z najwyższymi w Iranie 

minaretami, glinianego Starego Miasta, Świątyni Ognia, gdzie przez ostatnie 1500 lat podtrzymywany jest ogień oraz 

Wieży Milczenia, gdzie wyznawcy zoroastryzmu składali swoich zmarłych na pożarcie sępom. Następnie udamy się do 

meczetu Jameh z charakterystycznymi 48-metrowymi minaretami. Zobaczymy również meczet z zieloną kopułą i 

pięknym zdobnictwem Amir Chakhmagh. Nocleg w Yazd. 

Przejazd do Isfahanu - miasta zwanego Nesf-e Jahan ("Połowa Świata"), perły architektury Wschodu, najpiękniejszego 

miasta Iranu, słynnego z błękitnych kopuł i wspaniałych zabytków, którego ulice ocienione są białymi platanami. Po 

przyjeździe zobaczymy słynne zabytkowe mosty na rzece Zayande Rud: Si-o Se Pol (Most Trzydziestu Trzech Łuków) z 

1602 oraz Khaju z 1650. Nolceg. 



 

 

 

 

Zwiedzanie Isfahanu: Placu Imama, zwanego Naqsh-e Jahan 

("Obraz Świata") - UNESCO, jednego z największych placów 

miejskich na świecie (ok. 80 tys. m2) i obiektów położonych 

wokół: Pałacu Ali Qapu, dawnego pałacu królewskiego, 

pałacu ośmiu cudów Hasht Behesht, Meczetu Imama, 

arcydzieła architektury perskiej z czasów panowania szacha 

Abbasa Wielkiego, Meczetu Lotfollaha, znanego ze 

wspaniałych zdobień i niezwykłej gry świateł, Meczetu Jame 

oraz typowego orientalnego bazaru. W programie również 

Trzęsące się Minarety, Świątynia Ognia, Pałac Chehel 

Sotoun – Pałac Czterdziestu Kolumn, będący pięknym 

przykładem architektury pałacowo-ogrodowej z XVII wieku. 

Nazwa budowli nawiązuje do dwudziestu kolumn werandy odbijających się w wodzie. Ściany pałacu dekorowane są 

malowidłami z epoki Safawidów. Nocleg w Isfahan.  

Po śniadaniu zakończymy zwiedzanie Isfahanu – przejazd 

do dzielnicy ormiańskiej Jolfa i zwiedzanie chrześcijańskiej 

katedry Vank, w którym znajdują się wspaniałe freski. 

Świątynia jest centrum kultury i religii Ormian, mniejszości, 

która kultywuje pamięć o masakrze swojego narodu przez 

Turków w 1915 roku. Po południu przejazd w kierunku 

Abyaneh, dawnej obronnej wsi zbudowanej z czerwonej 

gliny, zachwycającej drewnianymi balkonami, a także 

barwnymi strojami mieszkańców. Nocleg w okolicy 

Abyaneh. 

Wyjazd w kierunku Teheranu. Po drodze postój w Kashan, mieście, z którego trzech Mędrców rozpoczęło swoją podróż 

do Betlejem. Zwiedzanie: ogród Fin, Shazdeh Ibrahim Mausoleum. Przejazd przez Qom, jedno z najbardziej 

konserwatywnych miast Iranu, centrum kształcenia teologów muzułmańskich. To święte miasto, miejsce pielgrzymek  

i centrum szyizmu. Wizyta w mauzoleum przywódcy Islamskiej Rewolucji - Imama Chomeiniego oraz spojrzenie z 

zewnątrz na grobowiec Fatimy - córki Mahometa - jedno z najświętszych mauzoleów szyickich. Przyjazd do Teheranu. 

Kolacja. 

Po śniadaniu transfer na lotnisko w Teheranie, przelot na 

wyspę Kish. Transfer do hotelu, zakwaterowanie. Czas 

wolny – wypoczynek. 

Wyspa Kish - Irański kurort nad Zatoką Perską, powstała z 

koralowców i jest rajem do nurkowania. To bajeczny 

zakątek Zatoki Perskiej, gdzie łagodny klimat, krystalicznie 

czysta woda i rozległe plaże stanowią idealne miejsce dla 

wypoczynku. Wyspa oferuje przyrodnicze skarby na 

powierzchni 92 kilometrów kwadratowych. Ze względu na 

przyznane wyspie uprawnienia strefy wolnego handlu, Kish 

jest również rajem zakupów.  



 

 

 

Czas wolny – wypoczynek. 

Czas wolny – wypoczynek. Po południu transfer na lotnisko, przelot do Teheranu. Po przylocie, przerwa tranzytowa. 

Odprawa bagażowa i paszportowa, odlot do Europy. 

Przylot do Warszawy. 

Cena obejmuje: 

 1 przelot wewnętrzny na trasie Teheran / Shiraz, 

 9 noclegów w hotelach 3*/4* wg lokalnej kategoryzacji, 

 wyżywienie wg programu (S-śniadanie, L-obiad, K-kolacja), 

 transfery i przejazdy podczas zwiedzania, 

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem, 

 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 

 usługi lokalnego/licencjonowanego przewodnika z j. angielskim, 

 opłatę wjazdową do Iranu oraz lokalne podatki i opłaty rządowe. 

 

Cena obejmuje: 

• 2 przeloty wewnętrzne na trasie Teheran / Kish / Teheran, 

• 1 nocleg w hotelu 4* w Teheranie (wg lokalnej kategoryzacji), 

• 2 noclegi w hotelu 4* na wyspie Kish (wg lokalnej kategoryzacji), 

• wyżywienie wg programu (S-śniadanie), 

• transfery lotniska / hotele / lotniska, 

• opieka lokalnego opiekuna z j. angielskim, 

 

oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na czas wyjazdu na całej trasie. 

Cena nie obejmuje: 

• wizy wjazdowej do Iranu (paszport ważny min. 6 m-cy po wylocie z Teheranu, z dwiema wolnymi stronami obok 

siebie, 2 wypełnione wnioski wizowe, 3 kolorowe zdjęcia en face 3x4 cm. W paszporcie nie może być wzmianki o 

wcześniejszym pobycie w Izraelu ani na przejściu granicznym w Tabie) – 85 USD/os. (koszt wizy oraz 

pośrednictwa Biura), 

• innych posiłków oraz napojów do obiadów i kolacji, wycieczek fakultatywnych, napiwków i wydatków osobistych, 

• biletów lotniczych na przelot z/do Europy ok. 560 USD/os, 

• innych posiłków oraz napojów do obiadów i kolacji, wycieczek fakultatywnych, napiwków i wydatków osobistych. 

 
 



 

 

 

 

Miejsce Hotel Typ pokoju Strona www 

TEHERAN Kowsar 4* Standard http://kowsartehran.pih.ir/index.aspx?siteid=5&pageid=2802 

SHIRAZ Eram 3* Standard http://www.eramhotel.com/ 

YAZD Mozafar 3* Standard http://www.iran-passenger.com/HotelDetails/Yazd/Mozaffar-

Traditional-Hotel-Yazd 

ISFAHAN Tourist 3* Standard https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g295423-d734942-

Reviews-Esfahan_Tourist_Hotel-Esfahan_Isfahan_Province.html 

ABIYANEH Abyaneh 3* Standard https://pl.tripadvisor.com/Hotel_Review-g680042-d1548177-

Reviews-Hotel_Abyaneh-Abyaneh_Isfahan_Province.html 

 

Cena:  

1 750 USD osoba w pokoju 2-osobowym / grupa 12-13 osób płacących 

1 655 USD osoba w pokoju 2-osobowym / grupa 14-15 osób płacących 

1 598 USD osoba w pokoju 2-osobowym / grupa 16-19 osób płacących 

   285 USD dopłata do pokoju 1-osobowego 

 

 

 

Miejsce Hotel Typ pokoju Strona www 

TEHERAN Kowsar 4* Standard http://kowsartehran.pih.ir/index.aspx?siteid=5&pageid=2802 

KISH Helia 4* Standard http://www.iran-booking.com/en/hotels/helia-hotel-kish 

 

Cena:  

555 USD osoba w pokoju 2-osobowym / grupa 12-13 osób płacących 

550 USD osoba w pokoju 2-osobowym / grupa 14-15 osób płacących 

547 USD osoba w pokoju 2-osobowym / grupa 16-19 osób płacących 

205 USD dopłata do pokoju 1-osobowego 

 

Zgłoszenia do 30 kwietnia. 
 

 

Serdecznie pozdrawiam i zapraszam 

Marek Jankowiak    

                                                                                                                                                                    

www.biodent.com.pl 

www.facebook.com/biodentjankowiak 
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