
Lazer e Tempos Livres/Sul Irão - A Antiga Pérsia

Programa 10 a 19 de junho

1º Dia - 10 junho - Lisboa / Istambul / Teerão
Comparência no hall de partidas do Aeroporto Internacional de Lisboa 180 minutos antes da hora prevista de partida. Assistência nas
formalidades de embarque assistidas pelo representante Oásistravel, que acompanhará toda a viagem. Partida de Lisboa às 15h45 em voo
regular Turkish Airlines com destino a Teerão (escala em Istambul das 22h20 às 23h20). Chegada às 03h50 ao Aeroporto Internacional
Imam Khomeini. Assistência na chegada, cumprimento das formalidades alfandegárias e transporte para o Hotel Espinas International 5*.

2º Dia - 11 junho - Teerão
Pequeno-almoço no hotel. Saída do hotel e início da visita da cidade de Teerão, capital persa desde o século XVIII, e das cidades mais
modernas do Médio Oriente, incluindo as visitas ao Museu Arqueológico, Museu da Cerâmica e do Vidro, Palácio de Niavaran e Palácio
Sad Abad. Almoço e jantar em restaurantes locais. Após o jantar, regresso ao hotel. Alojamento no Hotel Espinas Internacional 5*.

3º Dia - 12 junho - Teerão
Pequeno-almoço no hotel. Continuação das visitas na capital do país, Teerão, incluindo o almoço e as visitas ao Palácio Golestan (também
conhecido por "Jardim das Rosas") e ao mais importante museu do país: o Museu Nacional de Joalharia. Após estas visitas, o grupo terá a
oportunidade de caminhar até o Grande Bazar e assistir à habitual agitação local. Jantar. No fim da refeição, regresso ao hotel. Alojamento
no Hotel Espinas Internacional 5*.

4º Dia - 13 junho - Teerão / Kashan / Isfahan
Após o pequeno-almoço, partida em direção a Isfahan, com paragem na cidade de Kashan para visita das suas famosas casas Tabatabais e de
Brujerdis, belas casas senhoriais, e ainda o Jardim de Fin, um histórico jardim persa, reconhecido pela UNESCO. Almoço em restaurante
local. Continuação para Isfahan. Chegada e instalação no hotel. Saída para uma panorâmica noturna da cidade e das suas célebres pontes
sobre o rio Zayandeh Rud. Jantar e alojamento no Hotel Abbasi 5*.

5º Dia - 14 junho - Isfahan
Pequeno-almoço no hotel. Dia dedicado à visita da cidade de Isfahan, a terceira maior do país. É uma das joias da Pérsia e uma das mais
fascinantes cidades do mundo islâmico, onde pudemos encontrar a mais refinada história e cultura persa. Visita da 2ª maior praça do mundo
(depois da Praça Tianamen em Pequim), hoje Património da Humanidade da UNESCO, a Praça de Naqsh-e-Jahan, rodeada de magníficos
difí i M it d I M it d Sh ikh L tf ll h d P lá i Ali Q Vi it d P lá i Ch h l S t t d idedifícios como a Mesquita do Iman, a Mesquita de Sheikh Lotfollah e do Palácio Ali Qapu. Visita do Palácio Chehel Sotun, que traduzido

significa "40 Pilares“, mas na realidade a estrutura tem apenas 20 pilares, mas quando refletidos na água tornam-se 40. Visita da Mesquita
Jameh - Património Mundial da UNESCO. Após esta visita, passeio e tempo livre no Grande Bazar, onde encontramos muitos dos artigos
característicos do país. Almoço em restaurante local durante as visitas. Ao final do dia, visita da Catedral Vank. Jantar em restaurante e
alojamento no Hotel Abbasi 5*.

6º Dia - 15 junho - Isfahan / Nain / Yazd
Pequeno-almoço. Partida para Yazd, com breve paragem em Nain para visita da Mesquita Jame e do pequeno Museu Etnológico.
Continuação da viagem. À chegada, almoço e visita da cidade de Yazd, uma das cidades mais antigas do Mundo, com vestígios de ocupação
humana com mais de 7000 anos, incluindo o Templo do Fogo, a Mesquita Jame e a Torre do Silêncio. Chegada ao Hotel Yazd Dad 4*.
Jantar e alojamento.

7º Dia - 16 junho - Yazd / Pasargadae / Shiraz
Pequeno-almoço no hotel e partida em direção a Shiraz, com uma breve paragem em Abarqu durante o percurso. Continuação até
Pasargadae, com almoço durante o percurso. Visita de Pasargadae, a mais antiga capital Persa, fundada em 546 a.C., onde encontramos o
seu fundador: Ciro II. Chegada a Shiraz e instalação no Hotel Shiraz Pars 4*. Jantar e alojamento.

8º Dia - 17 junho - Shiraz / Persepolis / Naqsh-e Rostam / Shiraz
Pequeno-almoço, visita de Persepolis, considerada pela Unesco como Património da Humanidade, e um dos locais arqueológicos mais
importantes do Mundo. Próximo de Persepolis, visita de um outro local arqueológico conhecido como Necrópole de Naqsh-e Rostam, onde
podemos encontrar túmulos de reis Aqueménides cravados na rocha. Almoço e jantar em restaurantes locais. Alojamento no hotel.

9º Dia - 18 junho - Shiraz
Pequeno-almoço e saída para visita da cidade de Shiraz, a qual tem sido celebrada como a cidade mãe da cultura persa por mais de 2000
anos, incluindo as visitas da Mesquita de Nasir-ol-Molk com os seus vitrais e revestimentos coloridos, Qavan Orangery, a Escola Teológica
Khan, a Mesquita Vakil, o Bazar, o Jardim Eram e o Mausoléu de Shah Cheraq. Almoço em restaurante local durante as visitas. Tempo livre
para repouso. Jantar no hotel e alojamento (para maior conforto dos passageiros, todos os quartos mantêm-se disponíveis até à saída para
o aeroporto).

10º Dia - 19 junho - Shiraz / Istambul / Lisboa ou Porto
Cerca das 01h15, transporte privativo para o Aeroporto de Shiraz. Cumprimento das formalidades alfandegárias e embarque. Partida às
03h45, em voo regular Turkish Airlines, com destino a Lisboa (com escala em Istambul das 06h20 às 07h35). Chegada às 10h30, ao
Aeroporto de Lisboa.p

Fim da Viagem
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Sócios efetivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes):
Quarto Duplo (x2): € 2.090,00; Suplemento Single: € 290,00.
Outros sócios auxiliares:
Quarto Duplo (x2): € 2.130,00; Suplemento Single: € 290,00.

Débito poderá ser fracionado em 9 vezes, em: 24 de abril, 25 de maio, 25 de junho, 24 de julho, 25 de agosto, 25 de
setembro, 23 de outubro, 25 de novembro e 23 de dezembro.

Custos

Na opção de débito único, será efetuado em 25 de maio.

Incluído:
 Passagem aérea Lisboa/Teerão + Shiraz/Lisboa em voos regulares Turkish Airlines em classe económica;
Taxas de segurança, aeroporto e combustível (€229, valor a reconfirmar à data de emissão);
Assistência e transporte do aeroporto ao hotel e vice-versa;
9 noites de alojamento em hotéis 4*sup (4 noites) e 5* (5 noites), os mencionados ou similares, com pequeno-almoço diário;
Acompanhamento Oasistravel durante toda a viagem;
Pensão Completa como mencionado no itinerário, num total de 16 refeições;
Ci it i it i d iti á i t d t i di i dCircuito e visitas como mencionado no itinerário em autocarro de turismo com ar-condicionado;
Guia local em espanhol durante todo o percurso no destino (com tradução para português pelo n/ acompanhante Oasistravel

sempre que necessário);
Visitas e entradas nos monumentos visitados no seu interior: Teerão: Museu Nacional do Irão, Museu da Cerâmica e do

Vidro, Museu Nacional das Joias, Palácio de Golestan, Palácio de Niaravan e Palácio Sad Abad; Kashan: Casa Brujerdi,
Casa Tabatai e Jardim de Fin; Isfahan: Mesquita do Iman, Mesquita Sheikh Lotfollah, Palácio Ali Qapu, Palácio Chehel
Sotun, Mesquita Jame e Catedral Vank; Nain: Mesquita Jame e Museu Etnológico; Yazd: Templo do Fogo, Torre do
Silêncio, Mesquita Jame e Porta de Amir Chakhmagh; Pasagarde: Entrada no Sítio Arqueológico de Pasagarde; Abarqu:
Sítio do Antigo Cipreste; Persepolis: Sítio Arqueológico de Persepolis e Necropolis de Naqsh-e-Rostam; Shiraz: Mesquita
de Nasir-ol-Molk, Qavan Orangery, Escola Teológica Khan, Mesquita Vakil, Santuário de Shah Cheraq e Jardim Eram;
Serviços de bagageiros nos hotéis;
Seguro de viagem VIP (incluindo seguro de cancelamento e capital MIP €60.000);
Bolsa de viagem Oasistravel contendo informações detalhadas sobre a viagem e o destino;
Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA, à taxa em vigor à data de 02/01/2015;
Obtenção de Visto (€50 por pessoa, a reconfirmar à data de obtenção dos mesmos).

Não incluído:
Quaisquer serviços não mencionados na rubrica “Serviços Incluídos” e extras efetuados durante a estadia, tais como,

telefonemas, mini-bar, lavandaria, excursões opcionais, bebidas durante as refeições, etc.

NOTA: Obrigatório Passaporte Individual com validade mínima de 7 meses após a data da viagem e visto de 
entrada no Irão.

Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de € 50,00, a título de Taxa de 
Reserva, eventualmente acrescida dos custos que nos forem exigidos pelo Operador Oasis Travel, caso não se consiga
substituição em tempo útil.

Inscrições reabertas e limitadas até às 24h00 de 6 de abril.
A 8 de abril, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.
O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer com qualquer dos 
participantes durante esta viagem.

Diversos
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