
To ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. στο 
ΙΡΑΝ 

ΤΑ ΠΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΑΣ 

9ήμερο ταξίδι στη Γη των Αρίων 
Δευτέρα 4 Απριλίου - Τρίτη 12 Απριλίου 2016 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
1η ΗΜΕΡΑ: AΘHNA - TEXEPANH   
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την από το 
1788 πρωτεύουσα τoυ Ιράv, την Τεχεράνη.   
 

2η HMEPA: TEXEPANH    
Άφιξη νωρίς το πρωί στην Τεχεράνη, μεταφορά στο ξενοδοχείο μας για πρωινό και 
λίγη ξεκούραση. Το ενδιαφέρον των ηγεμόνων της Περσίας για την Τεχεράνη άρχισε 

στα μέσα του 18ου αιώνα, αλλά η πραγματική 
πολεοδομική της ανάπτυξη άρχισε μετά το 1791, όταν 
η πόλη έγινε πρωτεύουσα του Αγά Μουχάμαντ, της 
δυναστείας των Κατζάρων. Με την πάροδο των 
χρόνων στολίσθηκε με ανάκτορα, τζαμιά και 
πολυάριθμα μνημεία. Ξεκινάμε την ξενάγηση της 
πόλης περνώντας από την αγορά, το παλιό 
Κοινοβούλιο, τον Εθνικό Κήπο, το Αρχαιολογικό 
μουσείο και το Μουσείο χαλιών. Συνεχίζουμε με 
επισκέψεις στο παλάτι Γκόλεσταν και καταλήγουμε 

στο περίφημο μουσείο Κοσμημάτων με τους αμύθητους θησαυρούς του Σάχη. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
Σημείωση: Σε περίπτωση που υπάρξει κάποια καθυστέρηση/αναβολή κατά τη 
διάρκεια της ξενάγησης, π.χ. κίνηση στους δρόμους, αργία κλπ., ορισμένα από τα 
αξιοθέατα θα τα επισκεφθούμε το πρωινό της επόμενης ημέρας 
 
3η HMEPA: ΤΕΧΕΡΑΝΗ - ΚΟΜ - ΚΑΣΑΝ - ΙΣΦΑΧΑΝ 
Το πρωί θα αναχωρήσουμε οδικά με προορισμό το πανέμορφο Κασάν. Κατά τη 
διαδρομή μας θα δούμε (από μακριά) την 
Κομ, την ιερή πόλη των μουσουλμάνων. Το 
Κασάν άνθησε κατά την εποχή των 
Σασσανιδών, αλλά καταστράφηκε με την 
Αραβική εισβολή. Ξανάγινε σπουδαία πόλη 
την εποχή των Σελτζούκων και καταστράφηκε 
ξανά από τους Μογγόλους, για να 
αποκτήσει νέα αίγλη κατά την εποχή των 
Σαφαβιδών, ενώ υπήρξε πρωτεύουσα κατά 
τη βασιλεία του Σάχη Σαφαβίδου ΙΙ. Υπήρξε 
επίσης η αγαπημένη πόλη του Σάχη Αμπάς Ι, ο οποίος και ζήτησε να ταφεί εδώ. Στο 
Κασάν θα δούμε τον Οίκο Ταμπαταμπάεϊ με την χαρακτηριστική Ιρανική αρχιτεκτονική, 
τους υπέροχους κήπους, τις επαύλεις και τις τοιχογραφίες. 



Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας μέχρι το Ισφαχάν, μια πόλη-
θρύλο που γοητεύει τον επισκέπτη με τα συγκλονιστικά 
μνημεία της, αληθινά κοσμήματα αρμονίας και 
κομψότητας. Είναι αναμφισβήτητα η ωραιότερη και πιο 
πράσινη πόλη του Ιράν, το καλλιτεχνικό θησαυροφυλάκιο 
της χώρας. Το παραμυθένιο σκηνικό του Ισφαχάν 
απαρτίζουν τα μεγαλόπρεπα παλάτια, τα υπέροχα τζαμιά, 
οι βαθυκύανοι τρούλοι που κυριαρχούν στον ορίζοντα, τα 
χάνια, οι μεντρεσέδες, τα παραδοσιακά παζάρια, τα 
τεϊοποτεία (τσαϊχανέ), οι πανέμορφοι κήποι, οι βαθύσκιωτοι 
δρόμοι και οι γέφυρες του ποταμού Zayande. Άφιξη και τακτοποίηση στo 
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 
4η - 5η HMEPA: IΣΦAXAN 

Δύο ημέρες αφιερωμένες στην ιστορική πόλη. Κατά τη 
διάρκεια της ξενάγησής μας θα δούμε μεταξύ άλλων 
την τεράστιας έκτασης πλατεία Naghsh-e–Jahan ή 
αλλιώς Μεϊντάν-ι-Ιμάμ (πλατεία του Ιμάμη) στο κέντρο 
της παλιάς πόλης, στις τέσσερις πλευρές της οποίας 
δεσπόζουν τo Βασιλικό Τέμενος (ή Τέμενος του Ιμάμη), 
που αποτελεί ένα αριστούργημα ισλαμικής 
αρχιτεκτονικής και τέχνης, το 6όροφο ανάκτορο Αλή 
Καπού, το τζαμί του σεΐχη Λoτφoλάχ και η σκεπαστή 
αγορά, το καλύτερο και το ωραιότερο παζάρι του Ιράν, 
φημισμένο για τα τεϊοποτεία του και τα καταστήματα 

του. Κοντά στο κέντρο της πόλης βρίσκεται η αρμένικη συνοικία με τις εκκλησίες της 
και τον δικό της ιδιαίτερο χαρακτήρα και λίγο πιο έξω από την πόλη, ο πύργος του 
περιστεριού και το τζαμί της Παρασκευής (εξωτερική επίσκεψη).  
 
6η HMEPA: ΙΣΦAXAN - ΝΑΪΝ - ΓΙΑΖΝΤ  
Αναχώρηση για την πόλη τωv Zωροαστρών, τη Γιάζντ, την "καλή και ευγενή πόλη 
της ερήμου", η οποία έχει ανακηρυχθεί διατηρητέα από την UNESCO. Η παλιά πόλη, 
χτισμένη από πηλό, αποτελεί υπόδειγμα μεσαιωνικής περσικής πόλης. Τα θολωτά 
της σπίτια με τα μπαντγκίρ (τα "κλιματιστικά" της ερήμου ή "ανεμοπαγίδες", που 
διοχετεύουν στο εσωτερικό του κτιρίου ακόμα και την πιο ανάλαφρη αύρα), τα 
στενά, ελικοειδή δρομάκια της που σε πολλά τους τμήματα είναι σκεπαστά για 
προστασία από τον ήλιο, τα τζαμιά και οι μιναρέδες που υψώνονται παντού, 
δημιουργούν ένα σκηνικό ανατολίτικου παραμυθιού. Επίσκεψη στον κυριότερο εν 
λειτουργία ναό της πόλης με παρελθόν 15 αιώνων, τον Atashkadesh, με την 
άσβεστη ιερή φωτιά των Ζωροαστρών, που τροφοδοτείται από τους ιερείς επί 1500 
χρόνια, καθώς και στο τζαμί της Παρασκευής (εξωτερική επίσκεψη).  
Στη συνέχεια θα δούμε τους εγκαταλελειμμένους "Πύργους της Σιωπής" του 17ου αι., 
όπου οι νεκροί μεταφέρονταν για να αποσυντεθούν και να γίνουν βορά στα όρνεα, 
για να μη μολυνθεί το χώμα από την ταφή τους ή ο αέρας από την καύση τους 
καθώς και την πλατεία Chakhmah.  Τακτοποίηση στo ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση. 
 
 



7η HMEPA: ΓΙΑΖΝΤ - ΠΑΣΑΡΓΑΔΕΣ - ΣΙΡΑΖ 
Πρωινή αναχώρηση για τη Σιράζ, την "πόλη των ρόδων και των αηδονιών", γενέτειρα 
των ποιητών Σάαντι (13ος αι.) και Χάβεζ (14ος αι.). Ο Σάαντι έγραψε ποιήματα 
διδακτικού περιεχομένου, καθώς και στίχους που χαρακτηρίζονται για τη θρησκευτική 
τους ευλάβεια. Ο Χάφεζ ήταν λυρικός ποιητής και μυστικιστής. Στα περίπου 60.000 
ποιήματά του εξυμνεί τα νιάτα και την ομορφιά, την οποία θεωρεί αντανάκλαση του 
θείου. Κατά τη διαδρομή μας θα επισκεφθούμε τις Πασαργάδες, που ιδρύθηκαν στα 
μέσα του 6ου π.Χ. αι. από τον Κύρο τον Μέγα, υπήρξαν η πρωτεύουσα της 
αυτοκρατορίας του και ήταν η πόλη όπου γίνονταν οι στέψεις των Περσών 
βασιλιάδων.  
Η περσική αυτοκρατορία των Αχαιμενιδών υπό τον Κύρο τον Μέγα (559-529) και τον 
Δαρείο Α΄ (521-485) κυριάρχησε σ΄ όλη τη Μέση και Εγγύς Ανατολή ως τον Ινδό 
ποταμό, περιλαμβάνοντας την Αίγυπτο, την Κυρηναϊκή, τον Πόντο, τη Θράκη και την 
Ιωνία.  
Επί δύο αιώνες ο αρχηγός του τεράστιου αυτού κράτους, ο Μέγας Βασιλεύς, έριχνε τη σκιά 
του στον Ελληνικό κόσμο. Επίσκεψη στον χώρο για να δούμε τον τάφο του Κύρου που 
αποτελεί το πιο ενδιαφέρον μνημείο των Πασαργάδων, καθώς και το ανάκτορό του. 
Συνεχίζουμε για τη Σιράζ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 
8η HMEPA: ΣΙPAZ - ΠΕΡΣΕΠΟΛΗ - NΑΓΚΣΕ PΟΣΤΑΜ - ΣΙΡΑΖ  
Σ ή μ ε ρ α  τ ο  π ρ ω ί  θ α 
αναχωρήσουμε για την ένδοξη 
Περσέπολη, την "πλουσιότατη 
των υπό τον ήλιο πόλεων". 
Είναι χωρίς αμφιβολία ο πιο 
επιβλητικός ιστορικός χώρος 
του Ιράν και από τους 
σπουδαιότερους του κόσμου. Η 
πόλη κτίστηκε από το 518 έως 
το 460 π.Χ. (Δαρείος Α΄, Ξέρξης και Αρταξέρξης Α΄). Η τεχνική των Περσών 
αρχιτεκτόνων και κυρίως η αισθητική τους δημιούργησαν μια από τις πιο 
περίλαμπρες πρωτεύουσες που γνώρισε ο κόσμος. Τα μεγαλοπρεπή ανάκτορα 
πυρπολήθηκαν το 331 π.Χ. από τον Μέγα Αλέξανδρο. Τα ερείπια της Περσέπολης, 
όπως η Πύλη των Εθνών, η αίθουσα ακροάσεων, το παλάτι του Ξέρξη και του 
Δαρείου, που υψώνονται αγέρωχα ενισχύοντας τις ιστορικές μνήμες, θα μας 
προσφέρουν μια μοναδική εντύπωση της αίγλης, του πλούτου και του μεγαλείου της 
πρωτεύουσας των Αχαιμενιδών. Στη διαδρομή μας θα επισκεφθούμε επίσης τη 
νεκρόπολη Νάγκσε Ροστάμ που δεσπόζει στην πεδιάδα της Περσέπολης και 
αποτελείται από τέσσερις λαξεμένους βασιλικούς τάφους: του Ξέρξη Α΄, του 
Δαρείου Α΄, του Αρταξέρξη Α΄ και του Δαρείου Β΄. Επιστροφή στη Σιράζ και 
ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε το εκπληκτικό 
μαυσωλείο του ποιητή Χαφέζ, τον κήπο Ναρεντζεστάν και το Μαυσωλείο των 
Καθρεπτών (Shah e Cheragh: "Βασιλιάς του Φωτός"), που είναι από τα ιερότερα 
του σιιτικού μουσουλμανικού κόσμου (εξωτερική επίσκεψη). Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 
9η HMEPA: ΣΙPAZ - ΑΘΗΝΑ 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο απ΄ όπου θα πετάξουμε για Αθήνα μέσω ενδιάμεσου 
σταθμού. Άφιξη αυθημερόν. 
  

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  



 Δηλώσεις συμμετοχής έως την 1η Μαρτίου 2016 
 Προκαταβολή με τη δήλωση:  350€. 
       Εξόφληση στην ενημερωτική συγκέντρωση (γραφεία ΠΟΛ.Κ.ΕΟ.Α.)  
 Χρήση VISA CARD κατόπιν συνεννόησης (12 άτοκες δόσεις) 
 Πληροφορίες – συμμετοχές στα γραφεία του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.  
       ή στο τηλέφωνο: 210 9885006 

Τιμή συμμετοχής (κατ’ άτομο): 969€  σε δίκλινο 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ::  
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης (Αθήνα-Τεχεράνη, Σιράζ-Αθήνα) 
 Ξενοδοχεία 4*, 5* (Τα ξενοδοχεία δεν ανταποκρίνονται στα διεθνή στάνταρντ. 

Tα ξενοδοχεία είναι όμως τα καλύτερα στην κάθε περιοχή). Στο Ισφαχάν το 
ξενοδοχείο-παλάτι "Αμπάσι" (Abbasi Hotel). Στη Γιάζντ ξενοδοχεία 4* ή 3* 
sup. 

 Δωμάτια στο ξενοδοχείο την πρώτη ημέρα, παρά την πολύ πρωινή άφιξή 
μας  

 Ημιδιατροφή (Τα δείπνα του προγράμματος περιορίζονται σε παραλλαγές 
κεμπάπ και σαλάτες) 

 Πρωινό κατά την άφιξή μας, παρόλο που τα πρωινά στα ξενοδοχεία ξεκινούν 
την επόμενη ημέρα της άφιξης της εκδρομής 

 Περιηγήσεις, ξεναγήσεις και είσοδοι στα διάφορα αξιοθέατα, όπως 
αναγράφονται στο πρόγραμμα 

 Τοπικός ξεναγός 
 Έλληνας αρχηγός   
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά  
 Βίζα εισόδου 
  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ::  
Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά & 
επιπλέον πακέτο ασφάλειας, τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά στην Αθήνα.  
ΣΥΝΟΛΟ: 680 ευρώ 

Το διαβατήριό σας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ. 
 

Για την έκδοση βίζας Ιράν απαιτούνται το διαβατήριο με 6μηνη ισχύ (χωρίς 
σφραγίδα Ισραήλ) και 2 πρόσφατες φωτογραφίες (σε λευκό φόντο).  


