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Iran – skarby Persji  15 dni 

 
Teheran, Ahwaz, Suza, Szusztar, Biszapur, Sziraz, Persepolis, Naksz-e Rostam, Pasargady, Jazd, Na’in, Isfahan, Natanz, Kaszan 

 
Program wycieczki 

 
1 dzień  Wylot z Warszawy   
Spotkanie z grupą i pilotem na lotnisku Chopina w Warszawie. Przelot do Teheranu z przesiadką. 
 
2 dzień  Teheran   
Przylot do Teheranu, największego i najnowocześniejszego miasta Iranu. Zwiedzanie najciekawszych muzeów stolicy. Spacer 

po kompleksie pałacowym Golestan . Zbudowany i rozbudowywany przez szachów z dynastii Kadżarów, kompleks ten 

składa się z 17 budynków, których przeznaczenie było różne. W niektórych służyły jako miejsca ważnych uroczystości, w tym 
koronacji, inne do celów prywatnych. Wizyta w Sali Marmurowego Tronu i Gmachu Słońca (Szams-ol-Emare). Następnie 

udamy się do Muzeum Klejnotów, gdzie znajduje się jedna z najcenniejszych na świecie kolekcji kamieni szlachetnych. Nocleg 

w Teheranie. 
  
3 dzień  Teheran / Ahwaz    
Kontynuujemy zwiedzanie muzeów, dzięki czemu lepiej poznamy historię i sztukę Iranu. Odwiedzimy Muzeum Narodowe (część 

archeologiczną), w którym zgromadzono najciekawsze zabytków starożytnego Iranu. Potem zwiedzimy założone w 1976 r. przez 
ostatnią królową Iranu Farah Dibę Pahlawi Muzeum Dywanów. Zgromadzono w nim wspaniałe perskie kobierce tkane od XVIII 

w. po czasy współczesne (muzea nieczynne w poniedziałki). Transfer na lotnisko i przelot do Ahwazu – położonego nad rzeką 

Karun miasta w pd-zach. Iranie. Nocleg w Ahwazie. 
  
4 dzień Ahwaz / Suza / Szusztar    
Całodniowa wycieczka poza Ahwaz. Zwiedzanie Suzy, jednego z najstarszych miast świata, stolicy starożytnego Elamu (państwa 

powstałego w pierwszej połowie 3 tysiąclecia p.n.e. na terenach dzisiejszego pd.-zach. Iranu). Wizyta w Muzeum Suzy i spacer 
w ruinach Apadany, pałacu Dariusza I, przybliżą starożytną historie tego regionu. Stamtąd pojedziemy zobaczyć pochodzący z 
XIII w. p.n.e. ziggurat Czoqa Zanbil – najlepiej zachowaną tego typu budowlę na świecie. Następnie udamy się do Szusztaru, 
gdzie znajduje się zbudowany przez jeńców rzymskich system irygacyjny , uznany za cud inżynierii starożytnej. Powrót do 

Awhazu na nocleg. 
  
5 dzień Ahwaz / Biszapur / Sziraz    
Przejazd do Szirazu (ok. 7 godz.) – stolicy prowincji Fars, będacej kolebką starożytnego Iranu. Droga będzie wiodła przez 

pustynne i górzyste bezdroża, gdzie hula wiatr. Po drodze zwiedzanie ruin Biszapuru – miasta, które w pierwszej połowie III w. 

n.e. założył Szapur I, władca dynastii Sasanidów, pogromca rzymskiego cesarza Waleriana. Nocleg w Szirazie. 
  
6 dzień  Sziraz   
Zwiedzanie Szirazu, który zwany jest „miastem róż i słowików”. Sziraz rozsławili poeci, znajdują się w nim piękne ogrody, a o jego 
bogatej historii przypominają liczne zabytki. Zatrzymamy się przy stojącej w niedaleko bazaru imponującej twierdzy Karim 
Chana, której masywne mury i wieże przypominają cytadele Azji Środkowej. Odwiedzimy znajdujące się wśród zieleni 

mauzoleum Hafeza, najbardziej niezwykłego i tajemniczego perskiego poety. Zwiedzimy pochodzący z XIX w. bajecznie 
kolorowy meczet Naser al-Molka, nazywany też różowym meczetem. Pospacerujemy w cieniu wysokich cyprysów, z których 

słynie Ogród Eram, a potem wśród wiecznie zielonych drzew cytrusowych Ogrodu Narendżestan. Zakupy zrobimy na XVII-
wiecznym bazarze Wakila, gdzie można dostać tradycyjne rękodzieło, pachnące przyprawy i tradycyjnie zdobione tkaniny. 
Nocleg w Szirazie. 
   
7 dzień  Sziraz / Persepolis / Naksz-e Rostam    
Całodniowa wycieczka poza miasto, podczas której zobaczymy ślady dawnej potęgi Iranu. Odwiedzimy Persepolis, będące 

w czasach Achemenidów (550-330 p.n.e) jedną z czterech stolic kraju. Było to jedno z najważniejszych miast starożytnego świata, 

po którym zostały imponujące ruiny zdobione niezwykłymi reliefami. Przy jego wznoszeniu pracowali najlepsi rzemieślnicy 

i artyści ze wszystkich stron imperium. Zwiedzimy ruiny pałaców Dariusza II Wielkiego i Kserksesa I (Apadana, Sala Stu 
Kolumn, Taczara) i przyjrzymy się reliefom pokrywającym ich ściany. Następnie udamy się do Naksz-e Rostam, gdzie oprocz 
wykutych w skale grobów królów achemenidzkich znajduje się siedem reliefów sasanidzkich (na jednym z nich 
przedstawiono słynne zwycięstwo Szapura I nad rzymskim cesarzem Walerianem) oraz stoi zagadkowa budowla zwana Kaabą 

Zaratusztry. Nocleg w Szirazie. 
 
8 dzień  Sziraz / Pasargady / Jazd    
Przejazd do Jazdu (ok. 6 godz.) – miasta leżącego na Wielkiej Pustyni Słonej. Po drodze zatrzymamy się w Pasargadach , 
gdzie Cyrus II Wielki (550-529 r. p.n.e.) zbudował pierwszą stolicę perskiego imperium. To tu rozegrała się bitwa, w której Cyrus 

pokonał medyjskiego króla Astiagesa, dzięki czemu zdobył władzę i założył dynastię Achemenidów – pierwszą dynastię 

starożytnego Iranu. Zobaczymy tam ruiny pałaców oraz grobowiec „ojca Irańczyków”. Nocleg w Jazdzie. 
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9 dzień  Jazd   
Zwiedzanie Jazdu, centrum irańskiej społeczności zaratusztrian – wyznawców starożytnej religii Iranu. Niegdyś miasto zwano 

„Narzeczoną Pustyni”, a zachwycał się nim sam Marco Polo, gdy w 1272 roku zatrzymał się tu podczas swej podróży na Wschód. 

Wejdziemy do jednej z dwóch opuszczonych Wież Milczenia (dachme), gdzie do początków XX w. zaratusztrianie składali ciała 

swych zmarłych. Potem odwiedzimy Świątynię Ognia, w której nieprzerwanie od 1500 lat płonie jeden z trzech głównych ogni 

zaratusztrian. Następnie zwiedzimy Meczet Piątkowy, który szczyci się wspaniałymi mozaikami i najwyższymi minaretami 

w Iranie. Dzień zakończymy spacerem w labiryncie wąskich i krętych uliczek zbudowanego z gliny Starego Miasta pełnego 

łapaczy wiatrów, podziemnych zbiorników na wodę, karawanserajów, meczetów, szkół teologicznych i grobów świętych. Nocleg 

w Jazdzie. 
  
10 dzień  Jazd / Na’in / Isfahan    
Przejazd do Isfahanu (ok. 4 godz.) – najbogatszego w zabytki miasta w Iranie. Isfahan to miasto niezwykle zielone, bardzo ładne 

i pod wieloma względami wyjątkowe. Irańczycy mówią, że kto je widział, to widział połowę świata. W drodze tam zatrzymamy się 

w Na’in – ładnej pustynnej oazie. Zajrzymy do Meczetu Piątkowego, jednego z najstarszych w Iranie i zwiedzimy dom Pirnia, 
by zobaczyć jak mieszkali niegdyś w tym rejonie Iranu ludzie zamożni. Na koniec pospacerujemy po starówce. Nocleg 
w Isfahanie. 
  
11 dzień  Isfahan    
Zwiedzanie Isfahanu, który przeżywał swoją świetność w XVII w. Był to jeden z okresów „złotego wieku” w historii Iranu. W owym 
czasie Isfahan był stolicą Iranu i jednym z największych miast świata. Mieszkali tam przedstawiciele rożnych narodów i wyznań. 

Pospacerujemy po długich zabytkowych mostach zbudowanych na rzece Zajande Rud (Most Trzydziestu Trzech Łuków i Most 
Chadżu). Mosty te oraz parki ciągnące się po obu stronach rzeki to ulubione miejsce spotkań Isfahańczykow. Zwiedzimy 

dzielnicę ormiańską, w której znajdują się liczne kościoły, w tym najpiękniejszy z nich – Katedra Zbawiciela. Odwiedzimy Plac 
Imama Chomeiniego (Naksz-e Dżahan) , drugi największy miejski plac świata. Zbudowano go pod koniec XVI w., gdy szach 

Abbas I Wielki z dynastii Safawidów uczynił Isfahan stolicą. Do placu przylegają najważniejsze zabytki miasta: niezwykły Meczet 
Szejcha Lotfollaha, którego mozaiki należą do najwspanialszych w świecie muzułmańskim, równie piękny Meczet Imama oraz 
Pałac Ali Kapu (Wysoka Brama), z którego szachowie oglądali grę w polo. Dzień zakończymy na otaczającym plac bazarze 
Gejsarije (nieczynny w piątki), po którym spacer jest znakomitą okazją, by poznać tradycyjne irańskie rękodzieło. Nocleg 

w Isfahanie. 
  
12 dzień  Isfahan   
Dalszy ciąg zwiedzania fascynującego i pełnego tajemnic Isfahanu. Odwiedzimy Meczet Piątkowy, uważany za jeden 

z najciekawszych na świecie. Meczet ten, przebudowywany i rozbudowywany przez blisko tysiąc lat, uchodzi za swoiste muzeum 

architektury muzułmańskiego Iranu. Następnie zwiedzimy najładniejsze isfahańskie pałace, pochodzące z XVII w. i znajdujące się 

w rozległych ogrodach: słynny z pięknych fresków pałac Czehel Sotun (Czterdziestu Kolumn) oraz Haszt Beheszt (Osiem 
Rajów). Nocleg w Isfahanie. 
  
13 dzień  Isfahan / Natanz / Kaszan / Teheran    
Przejazd do Teheranu (ok. 5 godz.). Po drodze zwiedzimy ładne miasteczko Natanz. Następnie zatrzymamy się w Kaszanie, 
gdzie zobaczymy historyczny Ogród Fin oraz duży dom rodziny Tabatabai, który jest jednym z najlepszych i najciekawszych 
architektonicznie przykładów XIX-wiecznych wielkich rezydencji irańskich. Przyjazd do Teheranu. Nocleg w Teheranie. 
 
14 dzień  Teheran   
Odwiedzimy Polski Cmentarz, na którym pochowano żołnierzy z Armii Andersa oraz towarzyszących jej w wędrówce z ZSRR na 
Zachód cywili. Udamy się do znajdującego się w pięknym XIX-wiecznym budynku Muzeum Szkła i Ceramiki. Następnie 

pojedziemy do Muzeum Rezy Abbasiego, gdzie znajduje się ważna kolekcja sztuki starożytnego Iranu oraz bardzo ciekawy 

dział poświęcony z kaligrafii i miniaturom. Zatrzymamy się na Placu Wolności (Azadi Square), największym placu w Teheranie 
i drugim co do wielkości w Iranie. Na jego środku wznosi się wysoka wieża. Zbudowana za rządów ostatniego szacha z okazji 
obchodów 2500-lecia Iranu stała się symbolem miasta. Pojedziemy na północ Teheranu do pałacowego kompleksu Niawaran. 
Najstarszy znajdujący się tam budynek – pałac Saheb Qaranije – pochodzi z XIX w., a główny pałac zbudował w 1968 r. 
Mohammad Reza Pahlawi – ostatni szach Iran, w którym mieszkał razem ze swoją rodziną do czasu ucieczki z kraju. Po 
pożegnalnej kolacji transfer na lotnisko. 
  
15 dzień  Powrót do Warszawy   
Przelot do Warszawy z przesiadką.  
 

 - miejsca wpisane przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego  
 
 

Termin: Symbol: Cena od osoby: Dopłata do pokoju 1 os. 

19.03 - 02.04.2017 IRAN-3/17 5680 PLN + 1660 USD* 320 USD* 

30.04 - 14.05.2017 IRAN-4/17 5580 PLN + 1760 USD* 360 USD* 

05.08 - 19.08.2017 IRAN-8/17 5580 PLN + 1760 USD* 360 USD* 

07.10 - 21.10.2017 IRAN-10/17 5580 PLN + 1760 USD* 360 USD* 

20.11 - 04.12.2017 IRAN-11/17 5580 PLN + 1760 USD* 360 USD* 
 

*  Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN według kursu sprzedaży PLN w Pekao S.A. z dnia wpłaty. 



 
 
 
 

Cena obejmuje: 
1. Przelot na trasie Warszawa - Teheran - Warszawa przez jeden z portów 

lotniczych oraz przelot na trasie Teheran - Ahwaz. 
2. Przejazdy wg programu autokarami lub mikrobusami. 
3. Zakwaterowanie w hotelach ****/*** w pokojach 2-os. z łazienką 

i klimatyzacją (2 osoby w pokoju).  
4. Bilety wstępu do obiektów wymienionych w programie. 
5. Opiekę polskiego pilota na całej trasie wycieczki i lokalnych 

przewodników w czasie zwiedzania. 
6. Posiłki (ilość wskazuje cyfra w ikonce przy każdym dniu programu). 
7. Ubezpieczenie KLiA (w tym ryzyko powikłań i zaostrzeń chorób 

przewlekłych), NNW i bagażu. 
8. Opłaty lotniskowe oraz opłaty za wystawienie biletów. 
9. Podatek VAT.   

Cena nie obejmuje: 
1. Napojów do posiłków. 
2. Napiwków dla lokalnych przewodników i kierowców (60 USD  

płatne w Iranie). 
3. Udziału w wycieczkach i zajęciach fakultatywnych nie objętych 

programem zwiedzania. 
4. Wizy do Iranu (płatne 80 EUR na granicy plus 2 zdjęcia). 
5. Ewentualnych opłat za fotografowanie i filmowanie. 
6. Usług tragarzy na lotniskach i w hotelach.  
7. Obowiązkowej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  

(13 PLN). 
 

Wymagania dot. paszportu: 
Posiadanie w paszporcie wizy lub pieczątek do Izraela 
uniemożliwia ubieganie się o wizę do Iranu. 

 
Paszport powinien być ważny minimum 6 miesięcy od powrotu do 
Polski  i posiadać przynajmniej 2 strony wolne koniecznie 
naprzeciwko siebie. 

 
Kolejność realizacji programu zwiedzania może ulec zmianie. 
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