
Lazer e Tempos Livres

Programa

19 a 28 de maio de 2017           IRÃO

19 MAI – PORTO / LISBOA - FRANKFURT / TEERÃO
Em hora a indicar, comparência no aeroporto escolhido. Formalidades de embarque. Voos regulares da Lufthansa.
06h00 Partida do Porto em voo regular da Lufthansa com destino a Frankfurt

VIAGENS / NORTE

g
06h00 - Partida do Porto em voo regular da Lufthansa com destino a Frankfurt.
07h10 - Partida de Lisboa em voo regular da Lufthansa com destino a Frankfurt.
17h45 - Partida em voo regular da Lufthansa com destino a Teerão.
21h25 - Chegada a Teerão. Assistência e transfer para o Hotel Asadi 5***** ou similar. Alojamento.

20 MAI – TEERÃO
Parte da manhã livre para descansar. Pequeno-almoço no hotel. A meio da manhã, saída do hotel para almoço em restaurante e início
da visita à capital do Irão. Destaque para a Praça Tajrish, a imponente Mesquita do Imã Zadeh Saleh, o Bazar e o Museu da Joalharia.
Passeio de comboio turístico na zona típica junto ao Palácio Golestan. Visita do Palácio Golestan, antigo palácio real do Império Cajar,
e o mais antigo dos monumentos históricos em Teerão pertencente a um grupo de edifícios reais que estavam encerrados no interior
das muralhas da cidadela histórica da capital iraniana. As cerimónias mais importantes realizadas no palácio durante a era Pálavi foram
a coroação de Reza Pálavi (r. 1925–1941) no "Trono de Mármore" e a coroação de Maomé Reza Pálavi (r. 1941–1979) na Galeria do
Museu. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

Ã21 MAI – TEERÃO / KASHAN / ABYANEH
Após o pequeno-almoço no hotel, visita do Museu Nacional do Irão. Continuação para Kashan e almoço em restaurante durante o
percurso. Após a chegada a Kashan, visita dos famosos Jardins de Fin, considerados uns dos melhores e mais belos do Irão, da
conhecida casa senhorial Brujerdi e terminando com o tradicional Bazar. Continuação para Abyaneh. Check-in no Hotel Viuna 4**** ou
similar em Abyaneh. Jantar e alojamento no hotel.

22 MAI – ABYANEH / ISFAHAN
Após o pequeno-almoço, visita da pitoresca aldeia de Abyaneh, no sopé da montanha Karkas e que é considerada uma das mais belas
do Irão, com as suas casas construídas em tijolo de barro vermelho e frágeis varandas de madeira. Almoço em restaurante e partida
com destino a Isfahan, uma das cidades mais antigas do Irão. Com cerca de 1.500.000 habitantes, é a terceira cidade mais populosa
do Irão a seguir a Teerão e Mashhad. Foi a capital do Irão entre 1598 e 1722, e ainda hoje mantém muito da glória do passado. É
famosa pela sua arquitetura islâmica, com muitas avenidas, pontes cobertas, palácios, mesquitas e minaretes. Após chegada, visita da
Mesquita Jameh e da Catedral de Vank. No percurso passaremos pelas pontes sobre o rio Zayandeh. Chegada ao Hotel Kowsar 5*****
ou similar Check-in jantar e alojamento no hotelou similar. Check in, jantar e alojamento no hotel.

23 MAI – ISFAHAN
Pequeno-almoço no hotel. Dia dedicado à visita da cidade de Isfahan, com destaque para a Praça Imã, também conhecida como Praça
Naqsh-e Jahan antes da revolução de 1979. Está localizada no centro de Isfahan e foi construída entre 1598 e 1629, sendo um local de
grande importância histórica e Património Mundial da UNESCO. Ainda nesta praça podemos observar a Mesquita Sheik Lotfollah e o
Palácio Ali Qapu. Passeio de caleche na zona da praça. Almoço em restaurante. De tarde, visita ao antigo Bazar e do Palácio Chehel
Sotun. Jantar em restaurante e regresso ao hotel. Alojamento.

24 MAI – ISFAHAN / NAEIN / YAZD
Após o pequeno-almoço no hotel, partida para a pequena cidade de Naein para visita da Mesquita Jame. Almoço em restaurante. De
tarde, partida para Yazd, cidade do deserto com uma arquitetura única. Após a chegada, visita ao Templo do Fogo de Zoroastriano e à
Torre do Silêncio. O Zoroastrismo considera que o morto é algo impuro e sujo. Acredita que o diabo entrou no corpo do cadáver e que
contamina a todos os que entram em contacto com ele. Para evitar a poluição da terra e do fogo, os corpos dos mortos eram colocados
no cimo da Torre do Silêncio expostos ao sol e aos abutres para decomposição Visita ao complexo Amir Chakhmagh e à Mesquitano cimo da Torre do Silêncio, expostos ao sol e aos abutres para decomposição. Visita ao complexo Amir Chakhmagh e à Mesquita
Jame, uma das mais antigas do Irão. Chegada ao Hotel Dad 4**** ou similar. Saída para jantar em restaurante. Regresso ao hotel e
alojamento.

25 MAI – YAZD / ABARKHU / PASARGADAE / SHIRAZ
Pequeno-almoço e partida para a aldeia de Abarkhu, com breve visita do cipreste mais antigo do país, com mais de 4.000 anos.
Continuação com destino a Pasargadae, fundada pelo Rei Ciro, como sede de governo e local onde se encontra sepultado o famoso rei
persa. Almoço em restaurante. De tarde, continuação para Shiraz, a quinta cidade mais populosa do Irão, capital da província de Fars,
e conhecida como a cidade dos poetas, da literatura, e considerada por muitos iranianos como cidade de jardins. Chegada ao Hotel
Pars International 5***** ou similar. Jantar em restaurante e alojamento no hotel.

26 MAI – SHIRAZ / PERSÉPOLIS / SHIRAZ
Pequeno-almoço no hotel. De manhã, visita a Persépolis, verdadeiro tesouro histórico na província de Fars, a 60 km de Shiraz.
Visitaremos os vestígios da antiga capital persa, cujas ruínas se encontram em ótimo estado de preservação, com destaque para umg g p p j p ç q p
complexo de palácios e considerada Património Mundial pela UNESCO. De seguida, visita a Naqhshe Rostam, sítio arqueológico, que
foi o primeiro lugar santo dos Elamitas, localizado a 12 km de Persépolis. Regresso a Shiraz e almoço em restaurante. De tarde, visita
com destaque para a Mesquita Vakil, o Bazar, e os túmulos dos escritores Hafez e Saadi. À noite visita ao Mausoléu de Shah Cheraq
iluminado. Este Mausoléu está intimamente ligado à causa xiita, dado que naquele lugar foi morto Sayyed Mir Ahmad, no ano de 835.
Sendo um dos 17 irmãos do 8.º imã, o Imã Reza, este foi vítima da perseguição do califado, que acabaria por o assassinar, e os seus
restos mortais fizeram deste mausoléu um dos mais procurados centros de peregrinação desde o século XII. Jantar em restaurante e
alojamento no hotel.

27 MAI – SHIRAZ / TEERÃO
Após o pequeno-almoço, visita dos Jardins Narenjestan ou Jardim de Eram. Almoço em restaurante. De tarde, visita à Mesquita de
Nasirol Molk, com belos vitrais e revestimentos coloridos, assim como visita do Bazar. Após a visita, transfer para o aeroporto e partida
em voo doméstico com destino a Teerão. Chegada a Teerão e transfer para um hotel perto do aeroporto para jantar, seguido de
transporte de regresso ao aeroporto. Formalidades de embarque.

28 MAI – SHIRAZ / FRANKFURT - LISBOA / PORTO
03h00 - Partida em voo da Lufthansa com destino a Frankfurt. Resto da noite a bordo. Chegada a Frankfurt pelas 05h50.
Mudança de avião.
09h10 - Partida para Lisboa com chegada às 11h10.
09h35 - Partida para o Porto com chegada às 11h15.



Lazer e Tempos Livres VIAGENS / NORTE

Preços para sócios efetivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes):
Q.D. (x2): €2.325,00; Suplemento Q.S. (x1): €320,00.

Preços para outros sócios auxiliares:

Custos
ç

Q.D. (x2): €2.425,00; Suplemento Q.S. (x1): €320,00.

Os preços incluem:
 Acompanhamento durante toda a viagem por um representante TRYVEL;
 Passagem aérea em classe económica para percurso Lisboa / Frankfurt / Teerão – Teerão / Frankfurt / Lisboa, em 

voos da Lufthansa, com direito ao transporte de 23 kg de bagagem (1 mala);
 Passagem aérea em classe económica em voo regular, para percurso Shiraz / Teerão;
 8 noites de alojamento em hotéis de 5* e 4*;
 8 pequenos-almoços nos hotéis e 16 Refeições;
 T d t t i di d Todos os transportes como indicado no programa;
 Guias locais falando espanhol;
 Todas as visitas mencionadas no itinerário;
 Todas as entradas mencionadas no programa;
 Todos os impostos aplicáveis;
 Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de €310,81 (à data de 08.09.2016 – a reconfirmar e atualizar 

na altura da emissão das passagens aéreas);
 Seguro Multiviagens VIP – MIP €60.000;
 Bolsa ou similar Tryvel;
 Auriculares para todo o grupo durante toda a viagem.

Os preços não incluem:
 Refeições não mencionadas;
 Extras de caráter pessoal, lavagem de roupa, telefonemas e mini-bar;
 Tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído.

Os débitos serão efetuados em 10 prestações nos dias 24MAR, 24ABR, 25MAI, 23JUN, 25JUL, 25AGO, 25SET, 
25OUT, 24NOV e 22DEZ de 2017.

Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube terão um custo mínimo de €40 00 a título de Taxa de Reserva e eventuaisDepois de confirmada a inscrição pelo Clube, terão um custo mínimo de €40,00 a título de Taxa de Reserva e eventuais
custos que o operador turístico venha a imputar.

Inscrições reabertas até 17 de março.
A 20 do mesmo mês informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.

Inscrições limitadas e efetuadas pela ordem de chegada à Secretaria do Clube.
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

Diversos

Lazer e Tempos Livres FICHA DE INSCRIÇÃO

http://clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000033811

