Viatge cultural:

Els orígens d’Iran

D
Deell 1166 aall 2255 ddee S
Seetteem
mbbrree ddee 22001177

Presentació
Un país com Iran, tant ple d’història i de riqueses artístiques per tot arreu és impossible veure’l amb un sol viatge.
Amb aquesta segona ruta, pretenem no acabar-lo ni molt menys, però sí donar a conèixer altres llocs, jaciments
desconeguts, noves històries i cultures que essent tant importants com les del primer, cal conèixer-les per tenir
una més àmplia visió de la història i la civilització d’Iran.
En aquesta ocasió no visitarem Persèpolis però sí Susa, la primera capital dels elamites i també una de les més
importants capitals aquemènides; tampoc visitarem Isfahan però sí el Ziggurat de Txoga Zambil, la única
construcció d’aquest tipus que es pot veure avui en dia. I si bé tampoc visitarem Yazd, sí que anirem Firuzabad, la
primera capital dels sassànides, fundada per Ardeshir I. Aquestes i d’altres visites fan que aquest segon viatge a
Iran sigui un viatge completament nou i diferent a l’anterior i una prova de que Iran és un dels paradisos dels
historiadors, arqueòlegs i amants de la cultura en general.
Acompanyeu-nos doncs, en aquesta Anàbasi i redescobrireu de nou Iran, l’antiga Pèrsia.
Dates
Del 16 al 25 de setembre de 2017
Professor acompanyant
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: 2.950€ / persona + taxes
Suplement individual: 370 €
Taxes d’aeroport: 280 € (aproximadament)
Grup
Mínim de 10 persones i màxim de 14 persones.
En casos excepcionals el grup podrà arribar a 15 persones.
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Serveis inclosos

Acompanyament durant tot el viatge del professor 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 (en casos excepcionals el grup podrà arribar a 15 persones)

Guia local privat de parla espanyola

Vols internacionals amb Turkish Airlines, classe turista

Tots els trasllats privats en vehicle climatitzat tipus minibus

Allotjament en hotel categoria 5* a Teheran, Kermanshah i Shiraz i 4* a Zanjan, Hamedan, Dezful i Ahvaz,
habitació doble

Visites detallades amb entrades incloses

Pensió completa durant tot l'itinerari en hotels i restaurants seleccionats

Propines de guies locals i conductors

Servei de maleters

Assegurança de viatge
Serveis no inclosos

Taxes d'aeroport (280.-€ aprox. A revalidar en el moment de l'emissió).

Visat (90-95 € per persona).

Begudes en els àpats.

Extres personals.
Inscripció
Per fer la inscripció cal seguir els següents passos:
1. Preinscripció
Per e-mail: enviar un missatge a l’adreça arqueonet@arqueonet.net especificant la següent informació:
o Títol del missatge: “Viatge a Iran Els Zagres”
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.).
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Programa detallat
16/09. Retorn a Pèrsia
BARCELONA – ISTAMBUL – TEHERAN
Presentació a l’aeroport del Prat, on ens reunirem amb el nostre guia. Realitzarem els tràmits de facturació i
embarcament per prendre el vol amb destinació a Teheran via Istanbul. Arribada de matinada i trasllat al nostre
hotel. Allotjament.
17/09. Recordant Teheran
TEHERAN
Dia per refer-nos del viatge i agafar forces. Visitarem el Museu Arqueològic per fer una repassada de la història
d’Iran i visitarem algun nou espai de la capital iraniana, com la Torre de telecomunicacions, des de la qual,
podrem contemplar tota l’extensió de la gran ciutat de Teheran.
18/09. Les meravelles amagades de l’Elburnz
TEHERAN – QAZVIN (150 km)
Sortida capa a Qazvin, ciutat fundada per Shapur I, però que es va desenvolupar sobretot en temps dels
seljúcides. Més endavant, al s. XVI es va convertir en la segona capital dels Safàvides, i encara tindria un nou
desenvolupament en el segle XIX, sota els Qajars. De tots els seus monuments en visitarem la Mesquita del
divendres, l’Imamzadeh Hosseyn i la Porta de Kushk.
19/09. Camí dels Zagres
QAZVIN – SOLTANIYEH (150 km)
SOLTANIYEH – HAMADAN (216 km)
Avui continuarem endinsant-nos per les muntanyes de l’Elburnz per visitar la ciutat de Soltaniyeh, fundada al final
del segle XIII pels ilkhànides i on es troba el mausoleu d'Oldjeitu, conegut com la Cúpula de
Sultaniyya/Soltaniyeh, una espectacular estructura de 49 m d’alçada dels primers anys del segle XIV que conserva
una de la més antigues doble cúpules del món, inspiració de futures construccions cupulars com les d’Isfahan o la
del mateix Taj Mahal. Arribada a Hamadan.
20/09. A la recerca dels medes
HAMADAN
A Hamadan, on visitarem les restes de l’antiga capital d’ Ecbatana, lloc en el què es va establir el primer
regne indoeuropeu d’Iran, els medes. Després d’inspeccionar el jaciment, posarem en comú les proves
arqueològiques amb les fonts escrites i n’extraurem la nostra pròpia conclusió dels fets. Però a Hamadan no tant
sols hi ha restes del passat meda; també els aquemènides en van deixar testimoni de la seva presència a Granjnameh, El Llibre del tresor, un parell d’inscripcions commemoratives gravades als peus de la muntanya Alavand
ordenades fer pels reis 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. 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. No
marxarem sense retre homenatge a Abu ‘Ali al-Husayan Ibn Sina, més conegut per nosaltres com Avicena,
famós filòsof i metge del segle X, i d’una gran vàlua per l’avenç de la ciència d’aquell temps. També visitarem la
tomba d’Esther i Mardoqueu, i coneixerem la història d’aquest famós llibre de la Bíblia.
21/09. Behistún, la Pedra de Roseta de l’assiriologia
HAMADAN – KANGAVAR (90 km)
KANGAVAR – BEHISTUN (60 km)
BEHISTUN – KERMANSHAH (42 km)
En ruta cap a Kermanshah, visitem el 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; un espectacular edifici que demostra la importància d’aquesta divinitat
iraniana fins i tot en època hel·lenística. Però sens dubte, un dels monument més importants d’aquesta zona i de
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tot Iran és el famós Relleu de Behistún, un relleu commemoratiu de Dàrius I on tant en imatges com en text va
deixar constància per ell i tots els seus, però també per tota la posteritat, de com es va convertir en el Rei de Reis i
fundador de l’imperi aquemènida. Més enllà de la gran transcendència històrica i artística del monument, el relleu
és encara més important per ser la Pedra de Roseta de l’Assiriologia i el que va permetre als assiriòlegs poder
desxifrar les llengües persa i elamita però, sobretot, la babilònica i amb ella la majoria de les inscripcions
mesopotàmiques, retornant a la vida a aquelles antigues civilitzacions que després de segles de mutisme, ara
començaven de nou a parlar.
Abans d’arribar a Kermanshah, la darrera però no menys impressionant visita, ens portarà més endavant en el
temps, ja cap a la fi de l’imperi sassànida, quan Cosroes II va esculpir a la roca de Tagh-e Bostan una
construcció típicament persa, l’iwan, en aquest cas decorat amb meravellosos relleus de caceres i una inigualable
escena del darrer rei sassànida muntant a cavall com un autèntic cavaller medieval europeu del s. XII, però en
aquest cas al bell mig d’Àsia i uns cinc segles abans.
22/09. El domini de l’aigua sassànida
KERMANSHAH – SHUSHTAR (388 km)
SHUSHTAR – DEZFUL (60 Km)
El món dels sassànides també se’ns presentarà avui a través de la visita a Shushtar, una altra ciutat fundada en
temps de Dàrius I però que va assolir el seu moment més àlgid de nou sota els sassànides de Shapur I. L’extensa
ma d’obra romana de que disposava aquest emperador després de les nombroses derrotes de les tropes romanes
sota el seu regant, va possibilitar la construcció de nombroses ciutats, ponts, carreteres o enginys hidràulics tant
impressionants com aquests més de quaranta molins, pous, preses i comportes que, prenent les aigües del riu Dez,
facilitaven la intensa irrigació i producció cerealística de la zona en el passat, i de l’electricitat fins no fa massa.
23/09. Elam i els orígens d’Iran
DEZFUL – SUSA (34 km)
SUSA – HALF TEPE (25 km)
HALF TEPE – TXOGA ZAMBIL (22 km)
TXOGA ZAMBIL – AHVAZ (135 km)
AHVAZ – SHIRAZ (vol)
Avui és el dia dedicat a conèixer el passat més remot d’Iran i durant el qual visitarem i coneixerem les restes i
l’entorn de la primera civilització d’Iran: Elam i els elamites, amb capital a la ciutat de Susa des del III fins al I
mil·lenni a.C. Poble amb una gran influència mesopotàmica, els elamites van governar el sud d’Iran durant més de
dos mil anys fins a la seva desaparició definitiva a mans de l’Assíria d’Asurbanipal al 646 a.C. Més endavant, Dàrius
I i 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 per Jacques de Morgan,
l’arqueòleg francès que va iniciar les excavacions a la zona. A la ciutat moderna també podrem veure la Tomba
del Profeta Daniel, una construcció típica del culte xiïta i que desgraciadament, estan sent destruïdes als veïns
Iraq i Síria.
El més important del dia, però, serà la visita a la gran Ziggurat de Txoga Zambil, a la ciutat de Dur-Untash,
ciutat elamita construïda per Untash Napirisha al s. XIII a.C. i que feia les funcions de plataforma pel temple més
important de la ciutat, el dedicat al déu Inshuishinak. A més de ser una de les més ben conservades del món
mesopotàmic, és l’única que es pot veure fora d’Iraq, la qual cosa la converteix avui en dia en un autèntic luxe el
poder-la contemplar.
NOTA: Les línies aèries iranianes no garanteixen el vol d’Ahvaz a Shirz fins 15 dies abans de la sortida. En cas que finalment no
hi hagués vol, s’hauria de fer el recorregut en autocar (544 km). Això podria afectar a la visita del dia següent; si fos així, es
substituiria per una altra visita.

24/09. Firuzubad, el mirall de l’univers
SHIRAZ – FIRUZUBAB (111 km)
FIRUZUBAD – SHIRAZ (111 km)
El darrer dia està consagrat a conèixer una nova ciutat sassànida, Firuzubad, l’antiga Gur. Després d’aterrar ens
desplaçarem cap al sud de Shiraz per visitar aquesta impressionant ciutat construïda per Ardeshir I en el s. III a.C.
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després d’haver derrotat al darrer rei part Artaban IV. Amb una espectacular planta circular de 2 km de diàmetre i
una arquitectura plena de simbolismes, la ciutat destaca sobretot per conservar el palau d’Ardeshir on s’hi troba la
primera cúpula construïda a tot l’Iran, sens dubte una obra clau en la història de l’arquitectura persa i també
mundial.
Després de la visita tornarem a Shiraz per acomiadar-nos (un cop més) d’aquest increïble i fantàstic país tant ple
d’història, cultura i civilització què és impossible d’acabar-se, fins i tot amb un segon viatge; ens caldrà un
tercer...?

NOTA: Aquesta visita està subjecte a la sortida amb vol d’Ahvaz a Shiraz del dia anterior. En cas que no es pogués fer, es
substituiria per una altra visita.

25/09. Retorn
SHIRAZ – ISTAMBUL – BARCELONA:
Sortida cap a l’aeroport i tornada a Barcelona.
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