GRUPO
CARNAVAL NO IRAN 2020
18 dias
TEERÃ | QOM | KASHAN | ABYANEH | ISFAHAN | NAIN | MEYBOD | YAZD | SHIRAZ | PASARGADA | PERSÉPOLIS

QOM, IRAN

SAÍDA 18 DE FEVEREIRO DE 2020
1º Dia - 18/Fev: São Paulo

5º Dia - 22/Fev: Teerã

Apresentação no aeroporto de Guarulhos no balcão da Emirates
Airlines e assistência da nossa equipe no aeroporto para embarque.

Hoje faremos visitaremos o complexo de Palácios do Jardim Sa’ad
Abad, são ao todo 18 palácios pertencentes aos reis Qajar e Pahlavi.
Seguiremos para o Palácio de Niavaran, que exibe uma coleção
requintada de tapetes e retratos artísticos. Veremos ainda a
grandiosidade da Praça Tajrish e o Santuário e Mesquita de ‘’Imam
Zadeh Saleh, considerado um dos mais populares santuários ao norte
de Teerã, é o sepulcro dos restos de Saleh. Retorno ao hotel. Café
da manhã e almoço incluídos.

2º Dia - 19/Fev: São Paulo / Dubai
De madrugada embarque
com destino à Dubai. Chegada,
recepção e traslado ao hotel (ao lado do aeroporto).

3º Dia - 20/Fev: Dubai / Teerã
Logo cedo, traslado ao aeroporto para embarque com destino à
Teerã. Chegada à capital do Iran e uma das cinco maiores cidades do
mundo, recepção e traslado ao hotel. Almoço incluso – à Tarde livre,
faremos um pequeno passeio de reconhecimento onde veremos a
famosa torre Milad, com 435 metros é uma das torres mais altas do
mundo e a Torre Azadi. Café da manhã e almoço incluídos.
4º Dia - 21/Fev: Teerã
Iniciaremos nosso dia visitando o suntuoso Palácio de Golestan, o
mais antigo e mais belo monumento histórico de Teerã, construído
no século XVI. No Museu Nacional, visitaremos a secção
arqueológica, inaugurado em 1937, que abriga achados desde a
pré-história e ainda a seguir visitaremos o fantástico Museu
Nacional das Joias, localizado dentro do cofre do Banco Central do
Iran, uma coleção impressionante de algumas das joias mais caras e
preciosas do mundo. Café da manhã e almoço incluídos.

6º Dia - 23/Fev: Teerã
Manhã livre. À tarde, visitaremos o colorido e divertido Gran Bazar de
Teerã, uma das grandes atrações turísticas da cidade.
Café da manhã incluído.
07º Dia – 24/Fevereiro – Teerã / Qom / Kashan
Saída pela manhã, com destino à QOM, centro religioso do país que
abriga monumentos de extrema importância como o Mausoléo de
Fátima Masumeh construído em 816. A cidade também abriga um
grande centro de estudos das leis islâmicas. Após seguiremos em
direção ao oásis de Kashan, famosa pela produção de tecidos,
cerâmica e azulejos. Segundo alguns historiadores Kashan seria a
cidade mais antiga do Iran. Chegada e visita à Mesquita de Agha
Bozorg com uma beleza interior surpreendente. Chegada e
acomodação no hotel.
Café da manhã e almoço incluídos.

SHIRAZ, IRAN

8 Dia - 25/Fev: Kashan / Abyaneh / Isfahan

11 Dia - 28/Fev: Isfahan/Nain/Meybod (Castelo De Narin) / Yazd

Iniciamos nossa visita no belíssimo Jardim Persa de Fin, listado como
patrimônio da humanidade, um verdadeiro oásis. Visitaremos
também uma das casas construídas pelos nobres dos tapetes com
seus jardins interiores e suas paredes entalhadas em estuque. Após,
seguiremos em direção à Abyaneh, uma pequena caldeia de casas
avermelhadas com mais de 1.500 anos, que ainda preserva sua
herança cultural, tradições e beleza única.
Seguiremos rumo à
Isfahan, a joia da antiga Pérsia, uma das mais belas e refinadas
cidades do mundo islâmico.
Chegada e acomodação no hotel.
Café da manhã e almoço incluídos.

Pela manhã saída em direção a milenar cidade de Yazd. No caminho
visitaremos Nain, a cidade do barro e dos tapetes, com mais de
2.500 anos de história onde veremos a mesquita Jame, a mais antiga
de todo o Irã. Na sequência passaremos por Meybod com as ruínas
do majestoso Castelo de Narin. Chegada à Yazd, centro da cultura
do Zoroastrismo. Por conta de gerações de adaptações ao deserto
que cerca a cidade, Yazd é uma cidade única em termos de
arquitetura. Também é conhecida no Irã pela alta qualidade de
artesanatos, principalmente pela tecelagem da seda e pelas lojas de
doces. Café da manhã e almoço incluídos.

9 Dia - 26/Fev: Isfahan

KASHAN, IRAN

Hoje visitaremos o Palácio de Chehel Sotoun, construção conhecida
como o palácio dos 40 pilares local onde foram realizadas várias
festas oficiais. Após seguiremos para a impressionante Praça do
Imam, uma das mais belas do mundo – Declarada patrimônio
mundial pela UNESCO cercada por quatro construções seculares.
Visitaremos a Mesquita do Imam, construída entre 1612 e 1638, a
Mesquita Sheikh Lotfollah, construída por Shah Abbas, templo
decorado com luxo de detalhes, o Palácio de Ali Qapou, um dos
melhores exemplos da arquitetura safávida e o Palácio Chehel Sotun.
Finalizaremos com o grande Bazaar, com uma infinidade de
pequenas lojas que se estendem por quilômetros de ruelas.
Retorno ao hotel.
Café da manhã e almoço incluídos.
10 Dia - 27/Fev: Isfahan
Pela manhã visitaremos a Catedral Vank, um dos principais templos
do cristianismo armênio no país.
Após veremos a Mesquita Yami e as pontes sobre o rio Zayande que
são construções espetaculares e não poderiam deixar de constar de
nosso passeio.
À tarde, veremos duas das mais impressionantes obras do gênero: a
ponte Khaju com dois andares e terraços e a Ponte dos 33 Arcos.
Retorno ao hotel.
Café da manhã e almoço incluídos.

SHIRAZ, IRAN

YAZD, IRAN

12º Dia - 29/Fev: Yazd
Dia dedicado a esta famosa cidade com mais de 3.000 anos.
Iniciaremos nossa visita pelas torres do silêncio, normalmente
construídas sobre colinas, afastadas da cidade onde deixavam os
seus mortos para serem purificados pelo sol e pelo vento. Após,
visitaremos o templo do Fogo, local sagrado para os seguidores do
Zoroastrismo, antiga religião que possui o fogo como um dos
elementos sagrados e em seu interior está uma chama eterna
alimentada todos os dias para que nunca se apague. Visita à
Mesquita Jame construída no século XII e ainda muito bem
preservada. Faremos um passeio a pé ruelas e suas edificações para
observar as inúmeras Torres dos Ventos, antigo e criativo sistema
persa de construção para a ventilação e a refrigeração dos edifícios.
Finalizaremos nosso dia de passeio no Jardim Dowlat Abaad,
construído por volta de 1750, consiste de um pequeno pavilhão
situado no meio de jardins, requintados vitrais e uma torre de vento
de 33 metros. Café da manhã e almoço incluídos.
13º Dia - 01/Mar: Yazd / Pasargada / Shiraz

…mausoléus mais antigos do país. Café da manhã e almoço
incluídos.
15º Dia - 03/Mar: Shiraz / Persépolis / Shiraz
Pela manhã, visita à Naqsh-e-Rostam (67km de Shiraz) as
monumentais rochas escavadas que se supõe que sejam as tumbas
de Dario, O Grande, Xerxes e Artaxerxes. Após seguiremos até
Persépolis construída por volta de 500 a.C. e acredita-se ser o local
onde Dario I recebia convidados de todas as partes do Império. Por
volta de 330 a.C., foi invadida e queimada por Alexandre - o Grande
e deu um fim momentâneo ao Império Persa.
Café da manhã e almoço incluídos.
16º Dia - 04/Mar: Shiraz
Pela manhã visitaremos o famoso Bazaar de Vakil, um conjunto de
pequenas lojas do século XI, com pátios e casas de banho,
considerado sem dúvida o melhor bazar de todo o Irã. Tarde livre
para atividades independentes. Café da manhã incluído.

Saída em direção à Shiraz. Durante nosso trajeto visitaremos
Pasárgada, a primeira capital da Pérsia antiga, entre suas ruínas o
grande destaque é o túmulo de Ciro II - O Grande – que começou a
construir sua capital em 546 a.C. ou mais tarde, mas morreu em
batalha antes do término. Continuação para Shiraz, também
conhecida como ¨A cidade das Flores e dos Poetas.
Café da manhã e almoço incluídos.

17º Dia - 05/Mar: Shiraz / São Paulo

14º Dia - 02/Mar: Shiraz

Logo cedo, traslado em Shuttle service ao aeroporto para embarque
com destino à São Paulo. Voo diurno. Chegada e fim de nossos
serviços.

Shiraz, uma das cidades mais importantes do mundo islâmico
medieval e antiga capital iraniana. Considerada como a capital da
Literatura persa, aqui estão as mais renomadas universidades do
país. Pela manhã visitaremos o histórico Jardim de Eram - um Jardim
persa do século XIX. Visitaremos as tumbas de Hafez, que recitava o
Corão de memória, considerado um homem santo e Saadi,
considerado um dos melhores poetas místicos do Islã. A Mesquita
Nasir Al Molk, uma construção impressionante e por final a Mesquita
de Shah Cheragh, uma das mais belas do Mundo.
À noite, conheceremos o Santuário de Ali-ebne e Hamzeh, um dos…

Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com
destino à Dubai. Chegada e traslado em Shuttle Service ao hotel do
aeroporto e restante do dia livre.
18º Dia – 06/Mar: Dubai / São Paulo

*A ordem dos passeios pode sofrer alterações durante a viagem
Voo
Café da Manhã
Almoço ou Jantar
CLIFFS OF MOHER, IRLANDA

SERVIÇOS INCLUÍDOS
Passagem aérea em classe econômica, voando Emirates
Airlines via Dubai.
Acompanhamento de um guia operacional desde o
Brasil.
Hospedagem nos hotéis indicados ou similares, com
café da manhã buffet.
Refeições inclusas conforme indicadas no roteiro
(exceto bebidas).
Todos os passeios descriminados no roteiro.
Guias locais em espanhol ou português (conforme
disponibilidade).
Percurso terrestre realizado em ônibus de luxo com ar
condicionado.
Seguro viagem Internacional.
Gorjetas à carregadores nos hotéis (01 mala por
pessoa).
Kit de viagem elaborado especialmente para o grupo.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
Categoria Primeira
Dubai

Millenium Airport Hotel ou similar

Teerã

Hotel Espinas, Azadi, Esteghlal ou similar

Kashan

Hotel Negin, Manouchehri ou similar

Yazd

Hotel Dad, Moshir, Safayenh ou similar

Isfahan

Hotel Abbasi, Kowsar, Khajoo ou similar

Shiraz

Hotel Grand Shiraz, Zandyeh, Chmran Pars ou similar

Aéreo e Terrestre
Preço por pessoa em apartamento Duplo ou Triplo:

USD 4.570,00

Preço em apartamento Single:

Promoção para reservas antecipadas:
10X SEM JUROS via
cartão de crédito Visa ou Mastercard em Reais.

USD 5.790,00

Taxas de Embarque:

USD 290,00
Documentos Necessários:
Passaporte: Validade mínima de 6 meses.
Visto do Iran: Emissão local (taxa de USD 100,00) mais uma
foto colorida recente.
Vacinas: Certificado Internacional contra a Febre Amarela,
emitido no mínimo até 11 dias antes do embarque.
Importante: No passaporte, não pode ter visto ou
carimbo de entrada em Israel.

Primordial Operadora e Turismo
Informações e Reservas:
(011) 3257-1667
www.primordialturismo.com.br
contato@primordialturismo.com.br
19 anos

