Viatge cultural:

Iran, la terra de Fars

D
Dee ll’’11aall 1144 ddee sseetteem
mbbrree ddee 22001155

Presentació
Iran, la terra dels Reis de Reis, va ser un dels llocs clau en el desenvolupament de la història de la humanitat; lloc
d’origen d’algunes de les més antigues ciutats del món, seu d’alguns dels imperis més importants de l’antiguitat i
país clau en el context polític actual, Iran és avui en dia una de les destinacions més impressionants que es poden
visitar al Pròxim Orient. Als espectaculars jaciments arqueològics de Persèpolis, Txoga Zmabil o Bishapur s’hi
afegeixen els no menys impactants conjunts monumentals de ciutats com Shiraz, Yazd o la meravellosa Isfahan,
una de les ciutats més belles del món. Viatjar a Iran no és tan sols visitar fabulosos monuments; també és trencar
amb falsos tòpics establerts i conèixer un poble i una cultura molt allunyats de la imatge negativa que alguns
s’esforcen per donar.
Dates
De l’1 al 14 de setembre de 2015
Guia especialista
Professor Felip Masó Ferrer
Arqueòleg i professor d’Història antiga i Arqueologia del Pròxim Orient antic
Preu per persona en habitació doble
Preu en habitació doble: 2.925.-€ / persona + Taxes
Suplement individual: 385.-€
Suplement grup 12 – 13 persones: 145.-€ / persona
Suplement grup 10 – 11 persones: 215.-€ / persona
Grup màxim
14 persones
Agència gestora
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Serveis inclosos
 Acompanyament durant tot el viatge del guia especialista d’Arqueonet: Professor Felip Masó Ferrer
 Dossier cultural, en format digital, descarregable a ordinadors, tauletes, smartphones, etc
 Xerrada prèvia a càrrec de l’especialista d’Arqueonet
 Xerrades temàtiques a càrrec de l’especialista d’Arqueonet realitzades durant el viatge
 Grup mínim de 10 i màxim de 14 persones.
 Guia local privat de parla espanyola.
 Vols internacionals amb Turkish Airlines, classe turista.
 Tots els trasllats privats en vehicle climatitzat.
 Allotjament en hotels categoria 5* i 4* a Kermanshah i Ahvaz, habitació doble.
 A Yadz, allotjament en caravanserai.
 Visites detallades en privat (entrades incloses).
 Pensió Complerta durant tot l'itinerari en hotels i restaurants seleccionats.
 Propines.
 Assistència a destinació 24 hores.
 Assegurança de viatge AXA VIP 3000.
 Certificat AXA GIF.
Serveis no inclosos
 Taxes d'aeroport (259.-€ aprox. A revalidar en el moment de l'emissió).
 Visat d’entrada (110.-€ / persona).
 Begudes.
 Extres personals.
 Qualsevol servei no detallat al programa.
Inscripció
Per fer la inscripció cal seguir els següents passos:
1. Preinscripció
Per email: enviar un missatge a l’adreça arqueonet@arqueonet.net especificant la següent informació:
o Títol del missatge: “Viatge a Iran, la terra de Fars”
o Dades de cada participant que s’inscriu: Nom i cognoms, adreça postal completa, adreça electrònica i
telèfon de contacte
Per telèfon: la preinscripció també es podrà fer per telèfon, als números 93 742 30 14 o 667 01 33 52.
Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada de les sol·licituds de preinscripció.
2. Reserva
Un cop feta la preinscripció l’agència de viatges es posarà en contacte amb tots els inscrits per portar a terme
tots els tràmits de reserva (paga i senyal, visats (si calen), etc.).

Programa detallat
1/9.
BARCELONA – TEHERAN
Presentació a l’aeroport del Prat, on ens reunirem amb el nostre guia. Realitzarem els tràmits facturació i
embarcament per prendre el vol amb destinació a Teheran. Arribada i trasllat al nostre hotel. Allotjament.
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2/9.
TEHERAN – HAMADAN (336 km.) (PC)
Al matí, tindrem la possibilitat de comprar xadors o roba femenina adient per a aquelles dones que desitgin vestir
com autèntiques iranianes. A continuació, visita al Museu Arqueològic Nacional on es troba la més important
representació de les diferents civilitzacions que han viscut a Iran, des de les primeres cultures protohistòriques de
Tepe Sialk, passant per tota la riquesa dels elamites i dels perses, fins als darrers imperis parts i sassànides.
Després de dinar, ens endinsarem al cor dels Zagres en una llarga excursió que ens portarà cap a Hamadan,
l’antiga Ecbatana la capital dels Medes, el primer gran imperi de l’Iran. Allotjament.
3/9.
HAMADAN – KERMANSHAH (189 km.) (PC)
Esmorzar i visita de la ciutat, on veurem la Tomba d’Abu ‘Ali al-Husayan Ibn Sina, més conegut per nosaltres com
Avicena, famós filòsof i metge del segle X. També veurem l’anomenada Sang-e Shir, la més antiga estàtua trobada
a Hamadan i datada probablement en temps d’Alexandre Magne. L’estàtua representava un lleó, però la creença
de la bona fortuna que porta el tocar-la, ha provocat el seu desgast. A continuació, sortida per visitar Granjnameh o El Llibre del tresor, un parell d’inscripcions commemoratives gravades als peus de la muntanya Alavand
ordenades fer pels reis perses Dàrius i Xerxes al s.V a.C. en el que seria un costum persa que es remuntava milers
d’anys enrere, i que tindrà la seva màxima expansió en el relleu de Behistún. Després de dinar i en ruta cap a
Kermanshah, visita del Temple d'Anahita a Kangavar, datat en el segle III a.C. i dedicat a la deessa parta de
l’aigua i de la fertilitat. Però sens dubte, el monument més important d’aquesta zona no només per la història
d’Iran sinó per a tota l’Assiriologia, és el famós Relleu de Behistún, una mena de pedra de Roseta que conserva la
inscripció cuneïforme més gran mai trobada i que va permetre als assiriòlegs poder desxifrar la llengua babilònica.
Abans d’arribar a Kermanshah, visita de l’Iwan de Tagh-e Bostan, una construcció típicament persa, en aquest cas
decorada amb meravellosos relleus de caceres del rei Sassànida Cosroes II (s. VII). Arribada a Kermanshah i
trasllat a l’hotel. Allotjament.
4/9. KERMANSHAH - AHVAZ (509 km.) (PC)
Esmorzar i dia de ruta fins a Ahvaz, on a l’endemà visitarem la ciutat de Susa. Durant el camí farem alguna parada,
però sabent d’entrada que en aquest recorregut no passem per cap monument o ciutat significativa i que és un dia
bàsicament de ruta. Allotjament.
5/9.
AHVAZ – SUSA – TXOGA ZAMBIL – AHVAZ (PC)
Dia dedicat a visitar Susa; aquesta ciutat va ser primer la capital dels elamites des del III fins al I mil·lenni aC i des
d’ella es va conquerir la gran Babilònia. Més endavant, els reis aquemènides la van convertir en una de les seves
capitals, i d’aquesta època visitarem les restes del Palau de Dàrius, l'Apadana o sala d’audiències on es van trobar
els famosos relleus dels 10.000 Immortals, el cos d’elit de l’exèrcit persa. També veurem el Chateau, una fortalesa
construïda al s. XIX pels arqueòlegs francesos que van iniciar les excavacions a la zona. Després de dinar, podrem
veure la Tomba del Profeta Daniel però el més important serà la visita a la gran Ziggurat de Txoga Zambill;
aquesta construcció en forma de piràmide esglaonada fa les funcions de plataforma pels temples més important i
són típicament mesopotàmiques. A més de ser una de les més ben conservades del món mesopotàmic, és l’única
que es pot veure fora d’Iraq. Allotjament.
6/9.
AHVAZ – SHIRAZ (568 km.) (PC)
Al matí i en ruta, visita de la ciutat i els relleus de Bishapur, la capital del gran rei Shapur I, fundador de l’imperi
sassànida, el darrer dels grans imperis pre-islàmics. En el palau d’aquesta ciutat va estar presoner l’emperador
romà Valerià, capturat pel mateix Shapur al 270 dC, com a mostra del gran poder d’aquest imperi que actuava com
a oposició a l’imperi romà d’Orient. Al costat de la ciutat, a la vall del riu Shapur, es troben alguns magnífics relleus
que descriuen els episodis més significatius dels regats de Shapur i altres reis. Després de dinar, arribarem a regió
originària dels perses, la regió de Fars. Allotjament.
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7/9.
SHIRAZ – PERSÈPOLIS – SHIRAZ (PC)
Primer dels dos dies dedicats a conèixer la regió de Fars, la terra on es van establir els perses i d’on prové el nom
de Pèrsia. Al matí, excursió per veure la més important i espectacular capital de l’imperi persa, la capital dels reis
de reis, la fabulosa Persèpolis. Dissenyada per Darius i acabada per Artaxerxes, la ciutat està consagrada a la més
important festa de l’any, la cerimònia de l’Any Nou Persa (Now Ruz). Els palaus, les sales d’audiències, els
magnífics relleus... tot està pensat per enaltir l’arribada de la primavera, la renovació de les forces de l’ordre, la
imposició de l’ordre i la derrota del caos. Tot i la seva total destrucció a mans d’Alexandre Magne, l’arqueologia li
ha retornat el seu antic esplendor. A continuació, i a escassos metres, es troba la necròpolis dels reis perses als
peus del massissos de Nashq-i Rustam i Nashq-i Rajab. Després de dinar, i de retorn a la moderna capital de
Shiraz, farem una visita a la ciutat i a les Tombes dels Poetes Hafez i Saadi, magnífics espais ajardinats, on
envoltats de flors descansen dos dels poetes que durant l’Edat Mitjana van deixar escrites algunes de les més
belles expressions del goig i dels plaers de viure, mentre Europa es trobava en una època fosca i trista.
Allotjament.
8/9.
SHIRAZ – YADZ (440 km.) (PC)
En aquest segon dia a la regió de Fars, podrem visitar la primera capital de l’imperi persa, la ciutat de Cir el Gran,
Pasargada, on es van crear alguns dels arquetips més característics de l’arquitectura persa, com els palaus o les
apadanes i també l’eclecticisme del que està imbuït tot l’art persa, amb préstecs d’origen egipci, babiloni, meda,
urarteu... La ciutat va convertir-se en la capital cerimonial on tots els reis perses posteriors eren coronats com a
Reis de Reis. A la mateixa ciutat podrem veure la Tomba de Cir, el fundador de l’imperi Aquemènida, i davant de la
qual molts dels grans reis del passat, inclòs Alexandre, anaven a retre homenatge. Després de dinar, sortida cap a
Yazd i visita de la mesquita de la ciutat. Sopar i allotjament en un autèntic caravanserai per poder conèixer de
primera mà l’experiència d’allotjar-se en el mateix lloc on ho feien els mercaders de les caravanes.
9/9.
YADZ – ISFAHAN (316 km.) (PC)
Yazd és una de les ciutats més sorprenents d’Iran, tant per la seva localització geogràfica a les portes del desert,
com per ser el lloc de residència de la comunitat zoroastriana, els seguidors de les antigues creences de Zoroastre i
del seu déu Ahura azda, el mateix que adoraven els aquemènides. Al matí, visitarem les Torres del Silenci, grans
construccions situades a dalt de les muntanyes i on els zoroastrians, seguint la creença de que res pot contaminar
els elements fonamentals, practicaven el ritual del descarnament dels cadàvers.
També visitarem el Temple del Foc, temple per excel·lència de la comunitat dedicat al principal i més pur element
de tots, el foc, i on es pot contemplar la flama que, segons els mateixos sacerdots, porta cremant més de dos mil
anys de forma ininterrompuda. Després de dinar, deixarem enrere Yazd per dirigir-nos cap a Naïn, on visitarem la
seva Mesquita del Divendres, una de les més antigues d’Iran i amb uns magnífics exemples de l’art de l’estuc.
També podrem visitar la Casa dels Pirnies, una casa típica del període dels safàvides (s.XVI-XVIII) caracteritzada
tant per la seva forma com per la seva decoració de pintures i miniatures que van estendre’s per tot l’Iran en
aquesta època. A la tarda, arribada a la meravellosa ciutat d’Isfahan i temps lliure per començar a gaudir d’aquesta
màgica ciutat tot fent un passeig per la plaça de l'Imam i pel seu basar. Allotjament.
10/9.
ISFAHAN (PC)
Al matí, visita a la ciutat més monumental d'Iran en quant a art islàmic i una de les més belles de tot el Pròxim
Orient. Capital de la dinastia i de l'Imperi Safàvida (s.XVI-XVIII), la ciutat es va convertir en el centre de la vida
política, religiosa i sobretot cultural d’Iran, i es va dotar de tot un conjunt monumental difícilment igualable en
quant a bellesa i harmonia. Un dels llocs més impressionants és el Barri Reial Nashq-e Djahan, on es conserva el
conjunt més impressionant d'edificis d'aquest període: al voltant de la considerada tercera plaça més gran del món,
la Plaça de l’Imam (Meidun-é Emam), hi trobem el Palau d'Alí Qapu, les Mesquites de l'Iman, la del Sheik Lotfollah i
l’entrada al laberíntic Basar Qaisaireh.
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Dins de les mesquites hi trobem les madrasses, font d’inspiració de l’escriptor Noa Gordon per escriure la seva
magnífica obra “El metge”. Tota la ciutat respira bellesa, serenor i un màgia especial com en un conte de les Mil i
Una Nits, i en una data com avui, el dia del Now Ruz, viurem amb la gent d’Iran l’arribada de l’Any Nou Persa.
Després de dinar, tindrem la tarda lliure per assaborir un te sobre la teulada del basar amb la plaça als nostres
peus. Allotjament.
11/9.
ISFAHAN (PC)
Després d’esmorzar sortirem per visitar la Catedral i Museu Armeni i conèixer així un dels més tràgics i ocults
episodis de la història contemporània, l’holocaust armeni de 1915 a mans dels turcs. A continuació visitarem la
Mesquita del Divendres, una imponent construcció feta íntegrament de rajoles de fang al llarg de mil anys i de les
més originals d’Iran. A continuació, farem un passeig per l'avinguda Chahar Bagh, una de les artèries principals de
la ciutat, al llarg de la qual hi podem trobar monuments com el palau Chehel Sotun, o Palau de les 40 columnes,
tot i que en realitat no n’hi ha tantes... i per veure els famosos i impressionants ponts que creuen el riu Zayandeh,
com el de Shahrestan del s. XII, o el de Si-o-Se, amb els seus 33 arcs de doble galeria i on podrem prendre un te
tot sentint el pas de l’aigua sota els nostres peus. Allotjament.
12/9.
ISFAHAN – ABIYANEH – KASHAN – TEHERAN (PC)
Després d’esmorzar sortirem, via terrestre, de tornada a Teheran. En ruta visitarem el poble d’Abyane, considerat
un museu a l’aire lliure. Es troba situat en una zona muntanyosa, a la riba d’un rierol, i la ciutat està construïda en
fang de color vermell, el que li dóna un aspecte molt peculiar. A més, les habitants d’Abyane vesteixen d’una
manera molt diferent a la resta del país. Seguirem la nostra ruta i ens aturarem a visitar Kashan, la segona ciutat
més important de la província d’Isfahan. Kashan té molt bona reputació per la qualitat de la seva ceràmica i fins al
segle XVIII va ser un important centre de catifes i tèxtils. Finalment arribarem a Teheran. Trasllat a l’hotel i
allotjament.
13/9.
TEHERAN (PC)
Darrer dia de viatge dedicat a conèixer alguns museus de la capital, com el Museu Abgineh de Ceràmica i Vidre, un
interessant i modern museu dedicat a la història d’aquests materials. Després de dinar, visitarem la Mesquita de
l'Imam Khomeini, al costat del Gran Basar i del Museu Reza Abbas. Aquest vespre celebrarem el nostre sopar de
comiat. A l’hora convinguda ens traslladarem a l’aeroport per realitzar tots els tràmits de facturació i embarcament
per al vol de tornada.
14/9.
TEHERAN – BARCELONA
A l’hora prevista, trasllat a l’aeroport de Teheran per prendre el vol que, via Istambul, ens portarà de nou a
Barcelona. Arribada i final del nostre periple per terres iranianes.
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