Skrivnostni neznani Iran, 9 dni
Hoteli 3*, domačini, nočitev/zajtrk
– sončni zahod na ismailskem Alamutu sredi gora, magični Takht e-Soleiman,
– prvobitna samobitnost plemenskega Kordestana in pravi Iran,
– starodavni Elam, gorovje Zagros in samobitna plemena

24.09.2022 do 02.10.2022
3 - Oskarjevo doživeto potovanje
Skrivnostni Iran je poslastica za vse, ki ste glavne znamenitosti Irana že doživeli in vas
je dežela tako navdušila, da želite spoznati tudi njen manj poznani del. Poudarek je na
doživetju tradicije in stikom z domačini v odmaknjenih krajih, kamor noga zahodnega turista
komaj stopi. Začutimo ravnotežno tradicionalno vzdušje odmaknjenega življenja, ki mu že
vedno vlada človek. Drugi poudarek je na čudoviti naravi, gibnaju in sprehodih, spontanosti
in posebnih vzdušjih.
Neverjetno doživetje je pohod na slavno utrdbo Alamut , kjer je Hasan ibn Saba
ustvarjal mit … Veličasten je Olijaitujev mongolski mavzolej, eno večjih presenečenj je
magično svetišče Takht-e Soleiman v srcu Kordestana, kamor prispe le malokdo. Tu je
nekdanja Ektabana, sedanji Hamadan. Vstop v iranski Kordestan je zgodba zase –
izgubljene vasice iz nekega drugega časa, višavje in barvita prelivajoča narava nas zasanja
v neko drugo resničnost.
Glavno doživetje pa so Iranci – čutni, spontani in radovedni, odprti in vabljivi.
Dežela torej, ki vam dopolni pogled na svet. Taka kot je, izziv in slast čutečemu sopotniku!
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 – ALAMUT. . Pristanek v Teheranu. Vožnja proti Gazvinu in dalje proti
Alamutu. Že pot je doživetje zase; zdaj se strmo vzpenja navzgor, že v naslednjem trenutku
se spušča v dolino in v nov vzpon … Odpirajo se neverjetni razgledi na mogočno gorsko
verigo Elbruza. Panoramski postanki, morda obiščemo domače čebelarje. Na poti nas vabijo
preproste vasice s preprostim tradicionalnim življenjem. Sprehodimo se med riževimi polji do
slanih izvirov. Prihod v vasico pod Alamutom, neosvojljivo trdnjavo iranskih Ismailcev, ki je
od nekdaj buril duhove in navdihnil tudi našega pisatelja Bartola. Na sprehodu na grad se
nam dogajajo vasice in enkratna narava. Uščipnemo se v lice – je to ista resničnost, ki jo
živimo? Vrnitev v vasico. Večerja. Nočitev v preprostem penzionu in/ali pri domačinih in/ali v
vaški šoli ali v šotorih. (ZV, nočitev pri domačinih ali v šoli)

3. dan ALAMUT – GAZVIN – ZANJAN. . Zajtrk. Zgodnji spust v dolino s panoramskimi
postanki na poti. V Gazvinu si pogledamo emam-zade. Na poti proti Zanjanu se ustavimo v
mestu Soltaniye, ki je bil v 14. stoletju prestolnica mongolske Ilkanidske dinastije, danes pa
lahko občudujemo mongolski mavzolej (UNESCO) sultana Oldžaita, ki slovi kot najtanjša
kupola iz opeke ter največja opečnata kupola na svetu. Po obisku Soltaniye se odpravimo do
bližnje brezčasne vasice, kjer se sprehodimo in zaživimo življenje domačinov. V skladu s
časom imamo za vas presenečenje! Večerni prihod v Zanjan, tipično tradicionalno iransko
mesto. Namestitev v hotelu in nočitev. (H, Z)
4. dan ZANJAN – TAKHT–E–SOLEIMAN – TAKAB. . Zajtrk. Raziščemo Zanjan, ki je znan
pod vzdevkom iranski Damask, saj je tu doma izdelovanje nožev in nekdaj krivih sabelj.
Odpeljemo se v hriboviti, zasanjani in plemenski Kordestan. Slikovit vzpon je poln
panoramskih prizorov in krajših sprehodov. Tu so vasice drugačne in prebivalci so s turbani
na glavah … Jih zmotimo pri dnevnih opravilih in pokukamo v njihova bivališča? Vrhunec
dneva je obisk veličastnega Salomonovega prestola – Takht–e–Soleiman (UNESCO). Ob
svetem jezeru so pripadniki zaratustrijanske vere postavili edinstveno svetišče in v enem od
štirih največji ognjenih templjev slavili Ahuro Mazdo. Kraj vas prevzame s posebno energijo.
Podoživimo življenje v utrdbi na starodavni poti svile in začimb iz Osrednje Azije v
Mezopotamijo. Morda sončni zahod z vulkanske špičke? Vožnja do Takaba. Namestitev v
penzionu in nočitev. (P, Z)
5. dan TAKAB – SANANDAJ – PALANGAN. . Zajtrk. Zapustimo Takab in krenemo proti
samemu srcu Iranskega Kurdistana. Dan posvetimo doživetemu spoznavanju kurdskega
življenja. Vstopimo v vasice, privoščimo si sprehod in pokukamo v domove. Kako preprosto
in prijetno se počutimo. Razmišljamo, kaj nas sploh še lahko moti doma?? Prihod v
Sanandaj, ki je glavno mesto iranske province Kordestan, samo po sebi muzej na prostem.
Sprehodimo se do centra mesta in si v hiši bogatih trgovcev ogledamo zanimiv muzej o
življenju Kurdov. Sprehodimo se še do petkove mošeje, potem pa pot nadaljujemo v kurdsko
hribovje do odmaknjene vasice Palangan tam na koncu sveta. Namestitev pri domačinih,
večerja in nočitev. (nočitev pri domačinih, ZV)
6. dan PALANGAN - KERMANŠAH – HORRAMABAD. . Zajtrk. Slovo od prijaznih
domačinov, kjer bi ostali. A nas pot vodi v Kermanšah, kjer obiščemo zanimive ahamenidske
v skalo vklesane reliefe Takht-e-Bostan. Vstopimo v gorovje Zagros in po panoramski cesti
potujemo v Horramabad. Horramabad je prestolnica Lorestana, kjer živijo plemenski Lori in
tudi sem le redko zanese nogo tujega popotnika. Lori govorijo svoj jezik in živijo na samosvoj
način. Obiščemo etnografski muzej o Lorih v utrdbi Falak-o-Aflak in v skladu s časom
zaživimo na mestni tržnici. Namestitev in nočitev. (H, Z)
7. dan HORRAMABAD – HAMADAN. . Zajtrk. Po panoramski cesti čez hribe odpeljemo v
Hamadan, na poti postanemo v tradicionalni vasici in morda doživimo njihovo gostoljubnost.
Hamadan je ena izmed prestolnic nekdanjega Ahamenidskega cesarstva. Ogledamo si
mavzolej enega pomembnih filozofov ter znanstvenikov Ibn Sine (Avicenna), ter z nekaj

sreče obiščemo nekoč najpomembnejše judovsko svetišče v Iranu, grob Ester in Mordekaja;
po želji pa obiščemo tudi ahemenidske reliefe Ganjnameh ob istoimenskih slapovih, ki je
priljubljena turistična točka domačinov. Namestitev in nočitev. (H, Z)
8. dan HAMADAN - TEHERAN. . Zajtrk. Zgodnji odhod in vožnja v Teheran. Obiščemo
Muzej draguljev in čudovito palačo Golestan. Poleg je tržnica, kjer si privoščimo zadnje
nakupe. Potem pa se odpeljemo do 435 m visokega stolpa Melal, s čudovitim pogledom na
mesto, v njegovem sklopu pa je mnogo restavracij, trgovinic in druge zabave. Tu preživimo
večer do odhoda 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)
Skrivnostni neznani Iran je drugi del potovanja Veliko iransko doživetje 16 dni. Pred
odločitvijo si oglejte krovno potovanje!
Cenovni podatki:
Cena potovanja

Redna cena
1398 EUR

Aktualna cena
1398 EUR

Obvezna doplačila
Iranski vizum
Doplačilo za skupino v velikosti 15 - 19 oseb

65,00 EUR
90,00 EUR

Doplačila po želji
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja -TRIGLAV **
Doplačilo za enoposteljno sobo
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Zdr. zav. Mondial, do 11 dni, svet, posamično, osnovno kritje - S*

4,56 %
90,00 EUR
40,00 EUR
18,61 EUR

Popusti
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču
Članski popust od redne cene aranžmaja

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

Cena (najmanj 20 udeležencev) vključuje: po potrebi avtobusni prevoz do/iz bližnjega
letališča, letalski prevoz po programu, letališke in varnostne pristojbine (234 EUR), prevoz
do odhodnega/iz prihodnega letališča do Ljubljane, če to ni letališče Ljubljana, nočitve in
prehrana po spodnjem opisu, prevoze in oglede s klimatiziranim avtobusom, slovensko
vodenje (od. 3. dne dalje) in lokalne vodnike, stroške priprave in organizacijo potovanja.
Vstopnine v ceno potovanja niso vključene , znašajo okoli 30-40 EUR in jih potnik
poravna na kraju samem.

Namestitev in prehrana: 3 nočitve v hotelih 3* z zajtrkom, 1 nočitev z zajtrkom v penzionu,
2 nočitvi pri domačinih in/ali v vaški šoli s polpenzionom (Palangan, Alamut).
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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