Иран – по следите на божественото!
С любезното участие на г-н Мел Гил, автор на “Мета тайната” и световно
известен мотивационен експерт

14.10.2017 - 23.10.2017
10 дни / 8 нощувки
Ден 01: Групата се събира на летище София в 18.00 часа.
Полет QR 226 за Доха в 20.40 часа. Кацане в 01.20 ч.Следва полет за Шираз в 2.10ч.
Ден 02: Шираз. Пристигаме в Шираз рано сутринта 05.00 часа. Посреща ни гид от
партньорската компания. Трансфер и лека закуска. Посещаваме Eram&Naranjestan garden,
Nasir-ol-molk Mosque, Saadi mausoleum, Vakil complex и прекрасно декорирания с огледала
Aliebnhamzeh - мавзолей на един от 12-те велики имами в шиитския ислям. Нощувка в
Шираз.
Park Sadi 4 star Parsksadi 4* Hotel; www.parksaadihotel.com
Ден 03: Шираз – Персеполис – Некрополис
- Пасаргад – Язд
На път за Язд минаваме през известната
врата на Корана и след 40 км. достигаме
Персеполис - церемониалната столица на
Ахаменитите от 550г. до нашата ера. След
това минаваме през Некрополис – мястото
където са погребани ритуално част от тези
велики царе. Пристигаме в Пасагард – още

една от древните столици на Персите, където разглеждаме гробницата на Кир велики.
След пътуване през почти лунен пейзаж, достигаме Язд – пустинната столица на Иран и
световен център на Зороастризма. Нощувка. http://dadhotel.com/
Ден 04: Язд
Язд е много древен град. Дори Марко Поло е отбелязал чудесата за времето си, които е
открил там. Той е като музей на открито. Ще посетим храм на Огъня – мястото където
зороастрийците се молят. Според тях, огънят е необходимият агент, за да го има животът
на земята в този му вид. Ще минем през историческия площад…. Като завършек ще видим
и мистичните игри, наречени Зурхане. Те са били забранени от арабите, за да не могат
местните персийци да бъдат в добра физическа форма. Нощувка. http://dadhotel.com/
Ден 05: Язд - ZeinAldin Caravansary
След закуска се отправяме към прочутите кули на мълчанието. Според зароастийската
религия, всяко мъртво тяло замърсява земята и трябва да бъде оставено на определени
места, за да бъде изядена плътта човешка от лешоядите. Именно такова място е Кулата на
мълчанието. След това се отправяме към местността Чак Чак. Това е световният център
на всички зороастрийци днес. Те се събират там веднъж годишно и съпреживяват своята
мистична религия. Ще имате свободно време, за да се слеете с вечността, бидейки на това
свято място. След това достигаме до ZeinAldin Caravansary – място спиращо дъха в средата
на пустинята. Миг след като влезете в него, усещате историята с всички сетива.
Собствениците са свършили прекрасна работа, запазвайки духа, който е витаел по пътя на
коприната. Помещението за вечеря е в стил приказките от хиляда и една нощ. Навсякъде
има както килими, така и всякакви произведения на древните майстори. Тук ще спите
почти на земята, както са правили древните пътници по това жизненоважно трасе между
изтока и запада. По желание може да ви бъде осигурен и телескоп за да наблюдавате
звездното небе, което в центъра на пустинята е като приказка. Нощувка - ZeinAldin
Caravansary
Ден 06: ZeinAldin – Исфахан(24 Април)
Сутрина след закуска се отправяме към Исфахан – перлата на ислямската архитектура и
изкуства. Пътьом ще спрем в Наин за кафе и лека закуска. Пристигаме и веднага се
отправяме към вторият по големина площад в света Imam square. Той е неповторимо
архитектурно чудо от 17 век.
Взорът му е отправен по скоро към
небето, отколкото към
простосмъртните които вървят по
него.Следва посещение на
джамията Sheikh Lotfollah,
съдържаща някои от най-добрите
мозайки на 17 век. Отправяме се
към двореца Ali Ghapoo който се
явява първия небостъргач в Иран.
Накрая ще завършим с пазара,
където ще получим обяснение как

древните майстори са творили килими и миниатюри. Нощувка
http://sheykhbahaeihotel.com/
Ден 07: Исфахан (25 Април )
Днес ще посетим Арменския квартал и Катедралата Ванк. Петъчната джамия с нейното
уникално разположение и двореца Chehel Sotoun, известен като двореца с четиридесетте
колони и прекрасната си стенна живопис. Завършваме деня с Asht Behesht (Осемте рая) и
прочутите мостове над реката. Нощувка http://sheykhbahaeihotel.com/
Ден 08: Исфахан – Техеран(26 Април)
След закуска тръгваме към Техеран – столицата на Иран. Пристигаме в ранния следобед.
Там посещаваме Археологическия музей и музея на ислямското искуство. Първия покрива
периода от древна Персия до 648 година от новата ера, а другия всичко след това. Следва
дворецът на иранските царе/шахове/ Голестан / Юнеско/и накрая прочутия пазар на
Техеран. Там ще усетите истинския дух на тази страна. Нощувка http://enghelab.pih.ir/
Ден 09: Техеран (27 Април)
След закуска се отправяме към двореца Саад Абад, който е бил резиденция на шаховете от
династията Гарджар, както и Пахлави. Следва кулата Милад – 435 метра, от която се
открива спираща дъха гледка към града. Продължаваме с двореца Niyavaran.В края на
деня вечеря и разходка из улиците на Техеран. Вечеря. Нощувка.
Ден 10: Техеран – заминаване (28 април)
След закуска и малко свободно време, се отправяме към международното летище Имам
Хомейни, от което излитаме за България през Доха.
Трансфер до Tehran International airport за полет обратно към България (QR 483 Техеран
12:35ч. – Доха 13:10ч.). Кацане в София 19.40ч. същия ден. Край на програмата.

Цена на човек в двойна стая - 1850 евро/3618 лева
Доплащане единична стая – 350 евро / 686 лева

Цената включва:
• Самолетни билети с включени летищни такси.
• 8 нощувки в 4 звезден хотел
• Пълно изхранване / закуска, обяд и вечеря/
• Бутилка минерална вода дневно.
• Местен гид през цялото време
• Транспорт с климатизиран автобус
• Входни такси за всички забележителности включени в програмата.
• Застраховка помощ при пътуване с покритие 20000 евро
• Легендарният д-р Мел Гил, ще придружава групата. В момента той пише книга за траките и
връзката им с най-древната монотеистична религия – Зороастризма.
• Български гид, отдаден на това колкото древно, толкова и мистично място, наречено “Страна на
Ариите”.
Цената не включва:
• Бакшиш за местния шофьор и гид
• Виза – 50 евро/ съдействие за издаването й/
• Лични разходи
За информация и записвания: 052/ 983201, 0888/247042

