Klasični Iran, 9 dni
Hoteli 3-4*, polpenzion
– preverite vzklik: "Isfahan je pol sveta!"
– raziščite puščavski Yazd
– vstopite v Širaz – mesto pesnikov

26.10.2019 do 03.11.2019
2 - Oskarjevo turistično potovanje
Iran – daljna in neznana dežela , eksotika in izziv, drugačnost na vsakem koraku, vrhunci
arhitekture, umetnosti in zgodovine, civilizacija srednjega vzhoda, ki očara gosta v njej. Iranci
– čutni, spontani in radovedni, odprti in vabljivi – glavno doživetje dežele! Tradicija –
drugačnost na vsakem koraku, od zanimive kulinarike do vasi iz blata in krajev, kjer se je
ustavil čas. Narava – da, tu je umetnik ustvarjal z velikim navdihom! Dežela torej, ki vam
dopolni pogled na svet. Taka kot je, izziv in slast čutečemu sopotniku!
"Ishafan je pol sveta!" Samo zanj je vredno priti sem. Vrhunska arhitektura, čarobno
vzdušje pod ishafanskimi mostovi ob reki Zajandeh, tržnica iz 1001 noči in prijazni domačini
… V Yazdu spoznamo značilnosti puščavske arhitekture in zaživimo z mestom, kjer se
je ustavil čas. Spoznamo tudi zaratustrijance v njihovem svetovnem središču. Naj vam Ahura
Mazda nakloni srečno pot! Vstopimo v čas starega perzijskega kraljestva . Tu so
Darijeva prestolnica Perzepolis in grobnice drugih perzijskih vladarjev, tudi Darija Velikega
samega, tu je Kirova grobnica v Pasargade, simbol iranske identitete. V mestu pesnikov
Širazu vstopimo v pravo perzijsko stvarnost. Beremo pesmi ob grobnici velikega pesnika
Hafisa, sprehodimo se skozi mestne tržnice in spoznavamo domačine na vsakem koraku.
1. dan LJUBLJANA – TEHERAN. Večerni zbor na ljubljanskem letališču in polet preko
Istanbula proti Teheranu. (letalo)
2. dan TEHERAN – KAŠAN – ABIYANEH – ISFAHAN. Jutranji pristanek v Teheranu.
Odpravimo se na pot v Kašan, ki je bilo priljubljeno mesto šaha Abasa. Zajtrk na poti.
Ogledamo si tradicionalno kašansko palačo oz. hišo bogatih trgovcev. Gotovo pa nas
navduši tudi mojstrovina – najlepši vrt Fin, ki predstavlja iransko vizijo raja! Odpeljemo se do
romantične rdeče vasice na koncu sveta, Abiyaneh (Unesco). Prebivalci vasice pod
vznožjem gora živijo v svojem filmu. Vožnja v Isfahan, ki sodi med največje spomenike
svetovne kulturne dediščine. Konec 16. stoletja je mesto zgradil safavidski šah Abas in ga
razglasil za prestolnico cesarstva. Mesto je okrasil z najlepšimi primerki islamske arhitekture,
pri tem so mu pomagali najboljši armenski obrtniki. Večer preživimo v enkratnem vzdušju.
Večerja. Namestitev in nočitev. (H*, ZV)

3. dan ISFAHAN. Zajtrk. “Isfahan je pol sveta!”, očaran nad njegovo lepoto vzklikne
francoski pesnik Rainer. Vzklik nas spremlja tudi danes, ko vstopimo v srčiko starega mesta,
slast arhitektov in umetnikov z vsega sveta. Ogledamo si glavne znamenitosti; v seldžuški
preprostosti čarobno Petkovo mošejo, mestno tržnico in Naqsh-e Jahan – drugi največji trg
na svetu, obkrožen z veličastnimi zgradbami preteklosti (Imamova mošeja, palača, dekliška
mošeja). Čajček v skrivnostni čajnici, kjer se najde tudi vodna pipa. Prosto popoldne na
mestni tržnici je priložnost za nakup eksotičnih spominkov, letečih preprog in preizkus
pogajalskih sposobnosti s prekaljenimi poliglotskimi trgovci. Ogledamo si palačo 40-ih
stebrov, še eno izmed mojstrovin šaha Abasa. Prost večer lahko preživimo na obrežju reke
Zajandeh, ki je pravi kraj za druženje z domačini, ki nas, radovedni, z veseljem povabijo v
pogovor. Spoznajte neskončno prijaznost iranske duše. Večerja in nočitev. (H*, ZV)
4. dan ISFAHAN – NAIN – MEYBOD – JAZD. Zajtrk. Najprej obiščemo armensko četrt ter
armensko katedralo Vank, v okviru katere se nahaja tudi muzej armenske kulturne dediščine.
Vožnja v Nain, kjer obiščemo domačine, ki izdelujejo posebne izdelke na statvah in se
sprehodimo po starem mestu – prvi stik s puščavsko zgodbo. V zanimivem Meybodu
obiščemo ledeno hišo, golobnjak ter karavanski dvorec. Vožnja v Jazd. Namestitev, večerja
in nočitev. (H, ZV)
5. dan JAZD. Zajtrk. Jazd (Unesco) je eno najlepših mest puščavske arhitekture in svetovno
središče sledilcev Zaratustre, ki je začetnik prve monoteistične vere v tem delu sveta.
Obiščemo hram večnega ognja, kajti luč, dragi moji, je nasprotje teme (prerok Zaratustra, v
imenu velikega Ahure Mazde). Pretresljiv je vzpon do stolpov tišine – starih zaratustrijanskih
pokopališč, kjer se v tišini poklonimo pokojnim dušam. Zanimiv je Muzej vode, v katerem
podrobno spoznamo, kako so se puščavski ljudje prilagodili življenju v puščavi. Popoldne
vstopimo v pravljico starega Jazda. Tu se je ustavil čas. Zaživimo v labirintu uličic,
spoznavamo blatno arhitekturo puščavskih krajev, pritegnejo nas ulični prizori, kanati
(podzemni jarki za vodo) in badgirji (iranske klima naprave). Ujemite veter tudi vi! Obiščemo
Petkovo mošejo, ki je ena najstarejših še stoječih mošej na iranskih tleh. Vrnitev v hotel.
Prost večer. Skupno okušanje puščavskih specialitet Jazda v tradicionalni restavraciji.
Nočitev. (H, ZV)
6. dan JAZD – PASARGADE – PERZEPOLIS – ŠIRAZ. Zgodnji zajtrk in vožnja po stepski
iranski plošči proti srčiki iranske civilizacije. Okoli nas bežijo tradicionalni prizori iranskega
življenja. V nekdanji prestolnici Pasargade obiščemo grobnico kralja Kira, danes je simbol
iranske identitete. Zdi se, kot bi starodavni Kirov duh še danes lebdel nad deželo. Vožnja po
atraktivni soteski do največje antične perzijske znamenitosti – Perzepolisa. Prestolnica nad
prestolnicami Darijevega časa izpred 2.500 let še danes na obiskovalca pusti nepozaben
vtis. Če kje, tu spoznamo vso slavo, moč in bogastvo prvega perzijskega cesarstva. V
sosednjem Naqsh-e-Rostamu se pri v skalo vklesanih grobnicah poklonimo perzijskim
kraljem, nad katerimi kraljuje krilati Ahura Mazda. Še vožnja v Širaz. Namestitev v hotelu.
Večerja in nočitev. (H*, ZV)

7. dan ŠIRAZ. Zajtrk. Mesto pesnikov, iranski Pariz, kulturna prestolnica Irana, stara
prestolnica dinastije Zand na stiku iranske plošče z visokim gorovjem Zagros; civilizacija,
obdana s samobitnim svetom okoliških plemen. Pravijo mu tudi mesto vrtnic, vina in ljubezni
… Poznan je po prebivalcih, ki znajo uživati v radostih življenja. Obiščemo citadelo iz 18.
stoletja ter se sprehodimo do Karim Khanove mošeje, kjer spoznamo pisano notranjost
zgradbe v značilnih barvah mesta. Obiščemo eno lepših iranskih tržnic, doživimo pa tudi
pietetno vzdušje “emam-zade”, svete grobnice šiitov. Prosto za kosilo. Vrhunec dneva nas
čaka v čarobnem vzdušju parka z mavzolejem velikega pesnika Hafisa. Postanemo ob
grobu, prisluhnemo njegovim pesmim in doživimo čutnost domačinov. Čudovit vpogled v
iransko dušo si privoščimo tudi pri mavzoleju pesnika Saadija. Večerja v tradicionalni
restavraciji. Nočitev. (H*, ZV)
8. dan ŠIRAZ – let v TEHERAN. Zajtrk. Dopoldanski let v Teheran. Ogled iranske
prestolnice, ki se z južnim delom razteza v puščavo, na severu pa že visoko v gorovje Elburz.
Mesto doživlja silovit razcvet in neustavljivo rast. Pravi Iran v malem … Najprej obiščemo
palačo Golestan in začutimo iransko bit. Potem obiščemo Arheološki muzej in se soočimo z
zgodovino Irana. Tu je še Muzej draguljev z zakladnico zadnjih kraljev. Ustavimo se pri
modernem spomeniku Azadi, ki je danes simbol mesta in svobode. Vožnja v hotel.
Namestitev, večerja in nočitev. (H*, ZV)
9. dan TEHERAN – LJUBLJANA. Zajtrk. Vožnja na letališče v Teheran. Polet preko
Istanbula (daljše čakanje) v Ljubljano. (letalo)
Cenovni podatki:
Cena potovanja

Redna cena
1530 EUR

Obvezna doplačila
Iranski vizum
Doplačila po želji
Doplačilo za enoposteljno sobo
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja -TRIGLAV **
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Zdr. zav. Mondial, do 11 dni, svet, posamično, osnovno kritje - S*
Popusti
Članski popust od redne cene aranžmaja
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču

Aktualna cena
1530 EUR

65,00 EUR

165,00 EUR
4,56 %
30,00 EUR
18,61 EUR

3,50 %
20,00 %
10,00 %

Cena (najmanj 20 udeležencev) vključuje: letalski prevoz po programu, letališke

pristojbine in varnostne takse (219 EUR), notranji let Širaz-Teheran, 7 nočitev v hotelih na
nivoju 3-4* s polpenzionom (kosila ali večerje v hotelih ali v tradicionalnih restavracijah),
prevoze in oglede s klimatiziranim avtobusom, slovensko vodenje in lokalne vodnike, vse
vstopnine po programu, stroške priprave in organizacijo potovanja.
VIZE: Slovenci potrebujemo iranski vizum. Dober mesec pred odhodom vas bomo pozvali,
da nam pošljete izpolnjen obrazec v excellu (pošljemo mi), kopijo 2. in 3. strani potnega lista
ter barvno fotografijo. Mesec pred odhodom pa boste prejeli nov dopis s prošnjo da
predložite original potni list (v njem ne sme biti izraelskega žiga), fotografijo dimenzije
3,5×4,5cm in izpolnjen obrazec iranske ambasade (pošljemo mi). Vizum bomo urejali na
iranski ambasadi v Ljubljani, potne liste pa vam bomo vrnili na dan odhoda.V času urejanja
vizuma ( približno tri tedne pred odhodom pa do potovanja) ne boste imeli dostopa
do potnega lista!ZDRAVJE: obveznih cepljenj za to potovanje ni.

VIZE: Slovenci potrebujemo iransko vizo. Najmanj 35 dni pred odhodom predložite
izpolnjen obrazec (predloži Agencija Oskar). Najkasneje 15 dni pred odhodom predložite 2
fotografiji ter vsaj 9 mesecev veljaven potni list (v njem ne sme biti izraelskega žiga).
ZDRAVJE: Obveznih cepljenj ni. O zdravju se posvetujte na Zavodu za zdravstveno varstvo
Ljubljana, Zaloška 29, 1000 Ljubljana, tel.: 386 (0) 1 586-39-00, fax.: 386 (0) 1 540-31 90,
info@zdravinapot.si.
VREME: Zaradi svoje velikosti, razgibanosti terena in nadmorskih višin pozna Iran velike
podnebne ekstreme. Zime (december – februar) so izjemno hladne, poletja (junij – avgust) so
lahko zelo vroča. Padavine so najbolj pogoste v severo – zahodnem predelu Irana, a še tam
jih ni zelo veliko. Drugod so zelo redke, saj je precej Irana pol – puščavskega oz.
puščavskega.
Za najbolj prijetno obdobje za potovanje z vidika vremena velja čas med marcem in junijem
ter september in oktober (pomlad in jesen). Prav tako sta za potovanje primerna poletna
meseca julij in avgust z določeno mero prilagoditve na visoke temperature.
Spomladi in jeseni so temperature v večjem delu Irana najbolj prijetne in se gibljejo med 20
in 30°C podnevi (lahko tudi več ali manj glede na območje), ponoči lahko padejo do 10°C ali
nižje. Padavin je malo ali nič. Poletni meseci imajo znatno višje dnevne temperature, ki
sežejo tudi do 40°C, nočne pa so lahko tudi precej nižje.
Več informacij na www.wunderground.com .
HRANA IN PIJAČA: Iranska kulinarika je zelo pestra in nekaj posebnega. Zaradi svoje
strateške lokacije na trgovskih poteh, so na iransko kulinariko močno vplivale tudi sosednje

dežele. Mnogo jedi, ki so danes značilne v deželah Bližnjega vzhoda, ima tudi svoj izvor v
Iranu. V Iranu je med jedmi mnogo mesnih v obliki tako praženega mesa, kot mesa na žaru,
mesa v obliki kakšnih omak. Seveda so na voljo tudi zelenjavne omake in druge brezmesne
jedi. Pogoste so tudi goste juhe in solate. Priloga je največkrat beli riž. Iranci so tudi umetniki
v uporabi začimb in s posebnimi mešanicami le-teh ustvarijo še posebej nepozabne okuse.
Na voljo je tudi mnogo odličnih slaščic, že sam sladoled naj bi izviral prav iz Irana in
sezonsko tudi različno sadje. Od pijač so na voljo raznovrstne okusne brezalkoholne pijače,
saj zakon prepoveduje alkohol v kakršnikoli obliki. Lahko pa boste poizkusili številne šerbete,
sadne sokove, različne čaje, jogurtove napitke,…
Svetujemo vam pitje zgolj ustekleničene vode. Za vse ostale podatke pa vam bo na voljo vaš
vodnik.
VARNOST: Iran je varna dežela. Ljudje so prijazni in odprti. Kljub prijaznim in poštenim
ljudem pa se v gneči tržnic in turističnih krajev vedno gibljejo tudi žeparji, ki jim diši vaša
lastnina.
Priporočamo vam, da ste pozorni na osebno lastnino in da ne nosite na potovanje
dragocenosti ali drugih vrednejših predmetov! Agencija Oskar ne odgovarja za njihovo
morebitno izgubo.
OBLEKA: V Iranu so uradno predpisana naslednja pravila oblačenja:
Moški: Obvezno dolge hlače. Kratkih hlač ne potrebujemo in jih lahko pustite doma. Majice s
kratkimi rokavi so dovoljene.
Ženske: Lasje morajo biti pokriti z ruto (ruta je lahko katerikoli barve). Tunika mora segati do
zapestja in do sredine stegen (še bolje do gležnjev). Naj bo zelo ohlapna in ne prosojna, da
se ne opazi silhueta. Pod tuniko lahko nosite karkoli želite, spodaj pa so obvezne dolge hlače
ali dolgo krilo do gležnjev. Vzemite torej s seboj vsaj 1 ruto, ki vam pokrije lase in kakšne
sponke za lase, da vam ne bodo nagajali. Rute in mantle (iranske tunike) bomo lahko prve
dni kupili v Iranu.
Pripravite se na toplo vreme, nekaj tople obleke pa nikoli ne škodi. Dobro se pripravite za
zaščito pred soncem (glava, vrat). Razen udobne in uhojene pohodniške obutve, vam
priporočamo odprte čevlje (močnejše sandale z dobrim podplatom) za pretežni del
potovanja. Sandale so lahko spredaj odprte tudi za ženske.
LOKALNA VALUTA: Iranski rial
KREDITNE KARTICE, BANKOMATI: Kreditne kartice niso v uporabi, bankomati na tuje
kartice ne delujejo. S seboj vzemite dovolj gotovine za celotno potovanje.

PLANIRANI STROŠKI: Za tekočo potrošnjo (hrana, pijača, manjši nakupi) se predvideva
poraba od 10 do 15 EUR na dan. V gornji znesek niso vštete priporočljive napitnine in
doplačila.
KOMUNIKACIJA, TELEFON, INTERNET: Klicna številka iz Irana v Slovenijo je 00 386 +
območna št. (brez 0) + klicana številka.
Klicna številka iz Slovenije v Iran je 00 98 + območna št. (brez 0) + klicana številka.
Telefoni in internet so na voljo v večjih krajih, mobiteli delujejo v večjih mestih, sicer pa
povezave niso dobre.
ELEKTRIČNA NAPETOST: Napetost 220 V in uporabljajo enake vtičnice, kot v Sloveniji.

SPLOŠNI PODATKI O DEŽELI
Velikost: 1.648.195 km2 Prebivalstvo: cca. 79 milijonov Glavno mesto: Tehran Jezik:
perzijski (uradni jezik) + množica jezikov različnih etničnih skupin Vera: šiitski islam 89%,
sunitski islam 9%, ostalo 2% (zoroastrianizem, judovstvo, krščanstvo) Ureditev: teokratska
republika, 31 provinc, suvereni vodja: Ali Hoseini – Khamenei Lokalni čas: GMT + 3,5
Priporočamo: knjige, zemljevidi, vodiči …
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 15
PRIPRAVA POTOVANJA: 14.02.2019
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna
tiskana priloga na voljo na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije
potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s
kopalnico
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno
kopalnico, večposteljne sobe,…)
H* – nočitev v hotelu 3 /4 zvezdice PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....)
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V
primerih, ko v državi potovanja ni predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije
v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.
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