Iranski kalejdoskop, 9 dni
Hoteli 3-4*, nočitev/zajtrk, razno
– vstopite v Širaz – mesto pesnikov
– raziščite puščavski Yazd
– preverite vzklik: "Isfahan je pol sveta!"

14.07.2022 do 22.07.2022
3 - Oskarjevo doživeto 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!
V mestu pesnikov Širaz vstopimo v pravo perzijsko stvarnost. Beremo pesmi ob grobnici
velikega pesnika Hafisa, sprehodimo se skozi mestne tržnice in spoznavamo domačine na
vsakem koraku.
Vstopimo v čas starega perzijskega kraljestva . Tu je Darijeva prestolnica Perzepolis in
grobnice drugih perzijskih vladarjev (tudi Darija Velikega samega), tu je Kirova grobnica v
Pasargade, simbol iranske identitete.
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!
"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
…
1. dan LJUBLJANA - TEHERAN. . Polet iz ljubljanskega ali bližnjega letališča (v tem
primeru prevoz iz Ljubljane) preko vmesnega letališča v Teheran. (letalo)
2. dan TEHERAN – KAŠAN – ABIYANEH - ISFAHAN. . Po pristanku letala (zgodaj
zjutraj) se vkrcamo na avtobus. Odpeljemo se do bližnjega Kašana, ki je bilo priljubljeno
mesto šaha Abasa. Ogledamo si tradicionalno kašansko palačo oz. hišo bogatih trgovcev.
Navduši nas vrt Fin, ki predstavlja iransko vizijo raja! Pot nadaljujemo do romantične rdeče

vasice na koncu sveta, Abiyaneh (Unesco). Prebivalci vasice pod vznožjem gora živijo v
svojem filmu. Ohranili so tradicionalen način življenja in nam s tem dajejo priložnost, da
spoznamo njihov vsakdan, pokukamo v njihove domove. Sprehodimo se po vasici. Prija nam
narava, tradicija, spokojnost, … Vožnja do Isfahana. Namestitev in nočitev. (H, Z)
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 v mestnem
središču, ki je pravi kraj za druženje z domačini, ki nas radovedni z veseljem povabijo v
pogovor. Spoznajte neskončno prijaznost iranske duše. Nočitev. (H, Z)
4. dan ISFAHAN - PUŠČAVSKA VASICA. . Zajtrk. Obiščemo armensko četrt s katedralo
Vank ter muzej armenske kulturne dediščine. Vstopimo v puščavo. Popoldne preživimo v
vzdušju peščene arhitekture, se sprehodimo po sipini in obiščemo slano jezero. Kaj pa
puščavske soline … Čudovito doživetje! Namestimo se v puščavski hiši in začutimo mehkobo
in prijaznost domačinov. Večerja in nočitev pri domačinih. (nočitev pri domačinih, ZV)
5. dan PUŠČAVSKA VASICA - MEYBOD – CHAK CHAK - YAZD. . Zajtrk. Slovo od
domačinov, kajti tu, kjer se je ustavil čas, bi še ostali. V Meybodu obiščemo ledeno hišo,
golobnjak ter karavanski dvorec. Vožnja v slano puščavo, kjer visoko v skalovju pred nami
vznikne zaratustrijanski tempelj večnega ognja Chak Chak. Vožnja do Yazda. Nočitev. (H, Z)
6. dan YAZD. . Zajtrk. Yazd (Unesco) je eno najlepših mest puščavske arhitekture in
svetovno središče sledilcev Zaratustre, ki je začetnik prve monoteistične vere v tem delu
sveta. Pretresljiv je vzpon do stolpov tišine – starih zoroastrianskih pokopališč, kjer se v tišini
poklonimo pokojnim dušam. Obiščemo hram večnega ognja, kajti luč, dragi moji, je nasprotje
teme (prerok Zaratustra). Zanimiv je Muzej vode, v katerem podrobno spoznamo kako so se
puščavski ljudje prilagodili življenju v puščavi. Popoldne vstopimo v pravljico starega Yazda.
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 (iranska klima
naprava). Ujemite veter tudi vi! Obiščemo Petkovo mošejo, ki je ena najstarejših na iranskih
tleh. Nočitev. (H, Z)
7. dan YAZD – PASARGADE – PERZEPOLIS – ŠIRAZ. . Zajtrk. Sledi vožnja po stepski
iranski plošči, srčiki iranske civilizacije, vse do začetka Velike puščave. Okoli nas bežijo
tradicionalni prizori iranskega življenja. Prispemo na iransko ploščo ter si ogledamo grobnico
kralja Kira v Pasargadu. Zdi se kot bi Kirov duh še danes lebdel nad deželo … Vožnja po

slikoviti ravnici do največje antične perzijske znamenitosti – Perzepolisa. Prestolnica nad
prestolnicami Darijevega časa izpred 2.500 let še danes na obiskovalca naredi 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. Vožnja do Širaza. Nočitev. (H, Z)
8. dan ŠIRAZ - večerni let v TEHERAN. . Zajtrk. Mesto pesnikov, iranski Pariz, kulturna
prestolnica Irana, stara prestolnica dinastije Zand na stiku iranske plošče z visokim gorovjem
Zagros; pravijo mu tudi mesto vrtnic, vina in ljubezni … Poznan je po prebivalcih, ki znajo
uživati v radostih življenja. Od zunaj si ogledamo citadelo iz 18. stoletja ter se sprehodimo do
Nasir ol Molk 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 parkov z
mavzolejem velikega pesnika Sadija in Hafisa. Postanemo ob grobu, prisluhnemo njegovim
pesmim in doživimo čutnost domačinov. Čudovit vpogled v iransko dušo. Vožnja na letališče.
(Z, ni nočitve)
9. dan TEHERAN – LJUBLJANA. . Polet preko vmesnega letališča proti Ljubljani ali
bližnjemu letališču (v tem primeru še vožnja do Ljubljane). (letalo)
Glede na optimalne letalske povezave se lahko spremeni razpored ogledov.
Potovanje Iransko doživetje je krovno potovanje, katerega del sta Iranski
kalejdoskop in Skrivnostni neznani Iran.
Cenovni podatki:
Cena potovanja

Redna cena
1398 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 15 - 19 oseb
Iranski vizum
Doplačila po želji
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja -TRIGLAV **
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Doplačilo za enoposteljno sobo
Zdr. zav. Vzajemna Tujina do 11 dni kritje S - posamično

Aktualna cena
1398 EUR

90,00 EUR
65,00 EUR

4,56 %
35,00 EUR
180,00 EUR
18,36 EUR

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

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

Cena (najmanj 20 udeležencev) vključuje: letalski prevoz po programu, letališke
pristojbine in varnostne takse (234 EUR), prevoz do odhodnega/iz prihodnega letališča do
Ljubljane, če to ni letališče Ljubljana, 5 nočitev v hotelu 3-4* z zajtrkom in 1 nočitev v lokalni
namestitvi, s polpenzionom, prevoze in oglede s klimatiziranim avtobusom, slovensko
vodenje in lokalne vodnike, stroške priprave in organizacijo potovanja. Vstopnine v ceno
potovanja niso vključene, znašajo okoli 60-70 EUR in jih potnik poravna na kraju samem.
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.
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 15
PRIPRAVA POTOVANJA: 06.12.2020
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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