Viatge cultural:

Descobrint Iran,

eell ppaaííss ddeellss R
Reeiiss ddee R
Reeiiss

Presentació
Iran, l’antiga Pèrsia, terra de Reis de reis, de Xas i d’aiatol·làs, pàtria d’aquemènides, parts i sassànides; lloc de
naixement del zoroastrisme i d'Avicena; bressol de famosos metges, filòsofs i poetes; país per excel·lència dels
xadors però on també podem trobar estrelles de cinc puntes i creus. Els exemples del gran patrimoni històric,
cultural i científic que posseeix aquest meravellós país són infinits; només veient ciutats com Persèpolis o Isfahan,
llegint una poesia de Saadi o d'Hafez o sabent que el constructor del Taj Mahal va ser un arquitecte persa, podrem
constatar-ho. Però l'Iran també té una riquesa intrínseca: com a país, no només presenta una enorme varietat de
climes i de paisatges que van des dels àrids deserts del centre del país fins a les neus perpètues de les Muntanyes
Elburnz, sinó que també té un tresor en la seva gent, extremadament hospitalària, simpàtica i disposada en tot
moment a ajudar el viatger ja convidar-lo a una tassa de te o passar uns dies amb la família.
El contrast, la tolerància religiosa i la heterogènia població, són característiques bàsiques de l'Iran; així, sota els
negres xadors usats per les dones iranians, s'entreveuen els texans o les sabates de taló; al costat d'una mesquita,
podem trobar un temple dedicat al Foc d'Ahura Mazda o veure passejar a un mul·là (sacerdot islàmic) al costat
d'un rabí. Cada etapa del viatge reserva una sorpresa sempre agradable i inesperada al viatger, ja sigui un bell
monument, les alegres rialles d'un grup de nenes en un autobús o el dolç gust del bombó que una patrulla de
policia potser ens ofereixi.
Gaudim doncs de les impressionants restes de Persèpolis, de les fabuloses mesquites d'Isfahan o de l'ambient únic
de Qom; admirem els colors de les catifes perses, delectem-nos amb la penetrant olor de les espècies en els
basars i, sobretot, deixem-nos embolicar per la màgia d'un país i d'una gent que encara manté la seva autenticitat.
Descobrim un país de somni, un paradís oriental encara desconegut, descobrim l'Iran, el país dels Reis de Reis.
Dates
De l’1 al 12 de juliol de 2017
Professor acompanyant
Professor Felip Masó Ferrer
Arqueòleg i professor d’Història antiga i Arqueologia del Pròxim Orient antic
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Preu per persona en habitació doble
Preu en habitació doble: 3.395.-€ / persona + Taxes
Suplement individual: 580.-€
Suplement per a grup inferior a 10 persones: 150 €
Taxes d’aeroport: 280.-€
Grup màxim
Mínim de 10 persones i màxim de 14 persones. En casos excepcionals el grup podrà arribar a 15 persones.
Serveis inclosos

Acompanyament durant tot el viatge del prof. Felip Masó Ferrer

Guia local privat de parla espanyola.

Xerrada informativa prèvia impartida pel professor acompanyant.

Vols internacionals amb Turkish Airlines, classe turista.

Tots els trasllats privats en vehicle climatitzat amb aigua mineral.

Allotjament en hotel categoria 5* a Teheran, Shiraz I Isfahan, i caravanserai a Yazd, habitació doble.

Totes les visites detallades en privat.

Entrades durant les visites.

Pensió complerta durant tot l'itinerari als hotels i restaurants locals seleccionats.

Propines a guies locals i conductors.

Servei de maleters.

Visat d'entrada.

Xerrades temàtiques durant el viatge a càrrec del professor acompanyant.

Dossier de viatge en format digital a càrrec del professor acompanyant.

Assegurança d’assistència sanitària i cancel·lació fins a 4000€
Serveis no inclosos

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

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: “Descobrint Iran, el país dels Reis de Reis”
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
1/7. Viatge cap a l’Orient més autèntic
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 Shiraz via Istanbul. Arribada de matinada i trasllat al nostre
hotel. Allotjament.
2/7. Shiraz, ciutat de poetes i de flors
Després d’haver descansat, recuperarem forces esmorzant en una preciosa ciutat, Shiraz, la capital de la província
de Fars, la terra dels perses. Demà ja visitarem el passat dinàstic d’aquesta regió, però avui farem una visita a la
ciutat tot visitant la casa de recepció d’una de les personalitats més importants de la ciutat durant el període Qajar
(s. XVIII_XIX), els Jardins del Narajestan, i l’original Mezquita Nasir el-Molk, també de la mateixa època i, sobretot
a les Tombes dels Poetes Hafez i Saadi, magnífics espais enjardinats, 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.
Sopar i allotjament a l’hotel.
3/7. Persèpolis, l’esplendor de l’imperi persa
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 (No 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 escassos metres, esculpides en el massís de Nashq-e Rustam i Nashq-e Rajab, podrem
contemplar la Vall dels Reis perses, amb les magnífiques tombes de 4 dels seus reis, inclòs Darius I. A la part
inferior, també s’hi troben una impressionants relleus sassànides, que també ens permetran conèixer la història
dels successors dels perses. A la tarda disposarem de temps lliure per passejar per la ciutat i veure la ciutadella i el
basar. Allotjament.
Sopar al costat del basar.
4/7. Passat sassànida a Bishapur
Pel matí, sortida cap a la ciutat 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. A l’altra banda de la ciutat i al costa del riu Sahpur, a Tang-e Chowgan, es troben alguns
magnífics relleus que descriuen els episodis més significatius dels regats de Shapur i altres reis sassànides que ens
explicaran la història d’aquest formidable imperi, el darrer abans de la conquesta àrab. Després de dinar, tornada a
Shiraz.
Sopar i allotjament a l’hotel.
5/7. Pasargada, la primera capital
Avui visitarem 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. Tot seguit, continuarem fins a Abarcuc on podrem contemplar un dels
xiprès més antics del món. Acabarem el dia sopant i allotjant-nos 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. Abans, però,
en camí visitarem
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Sopar al caravanserai.
6/7. La ciutat caravanera de Yazd i la seva comunitat zoroastrina
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 Mazda, 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. Seguirem la visita carretejant pels estrets carrers del barri antic de Yazd, una autèntica joia
arquitectònica de fang, que ens portarà fins a Mesquita del divendres. Tot seguit visitarem el complex Amir
Chajmaq format per la plaça, la mesquita i el basar. Després de dinar, deixarem enrere Yazd per dirigir-nos cap a
Naïn, on podrem contemplar una de les més antigues mesquites d’Iran, així com un Husseineye, la plaça on
s’escenifica la mort de Hussein. Tot seguit arribarem a la meravellosa ciutat d’Isfahan i poder començar a gaudir
d’aquesta màgica ciutat. i una curiosa nevera de gel.
Allotjament i sopar a l’hotel.
7 i 8/7. Isfahan, la monumentalitat i bellesa de l’art islàmic
Avui farem una primera 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. Veurem la Plaça de l’Imam Khomeini: el nom anterior d’aquesta plaça era
Naqsh-e Jahan (Retrat del Món) i fins el 1979 s’anomenà Plaça del Sha. S’estén 560 metres de nord a sud i 165
metres d’est a oest. L’aspecte actual de la plaça es formà al segle XVI, quan Isfahan era la capital de l’imperi dels
Safàvides. Actualment forma part del Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. La plaça està envoltada de
monuments històrics que visitarem: al sud es troba la Mesquita de l’Imam, a l’oest el Palau d’Ali Kapu, a l’est la
Mesquita del Xeic Lotfalla, i al nord el Gran Basar Qaisaireh, que s’estén al llarg de 2 quilòmetres. També veurem
les aigües del riu Zayende-Rud des d’un dels bonics ponts de la ciutat. Allotjament.
Sopar al costat de la Plaça.
Seguirem visitant la ciutat veint la Mesquita del divendres, una imponent construcció feta íntegrament de rajoles
de fang col·locades al llarg de mil anys i amb alguns dels dissenys més originals d’Iran. Normalment és la mesquita
més gran de la ciutat i té un considerable valor arquitectònic, i la mesquita d’Isfahan no n’és una excepció. També
visitarem la Catedral i Museu Armeni, que ens permetrà conèixer un dels més tràgics i ocults episodis de la història
contemporània: l’holocaust armeni de 1915 a mans dels turcs. A continuació, farem un passeig per l'Avinguda
Chagar 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 Quaranta Columnes. Allotjament.
Sopar al costat de la Plaça.
9/7. De camí cap a Teherán
Després d’esmorzar sortirem, via terrestre, de tornada a Teheran. En ruta visitarem el poble de Kashan i entrarem
en una de les seves cases més impressionants, de la família Borujerdi, una rica família de comerciants del s. XIX
que va construir-se una enorme casa decorada amb finíssimes filigranes d’estuc, 6 torres del vent i uns magnífics
patis. Molt a prop d’aquí es troba un dels jaciments més importants d’Iran, Tepe Sialk, famós per les seves
ceràmiques en forma de bec i pel seu ziggurat, un dels pocs trobats fora d’Iraq. Després de dinar visitarem els
Jardins de Finn, una delícia de jardins de l’època safàvida i a partir dels quals podem extrapolar com eren els
jardins més antics d’Iran que vam veure a Pasargada. En ruta i abans d’arribar a Teheran, ens aturarem a la ciutat
santa de Qom, on es guarden les restes de Fàtima Ma’suma, la germana de l’Imam Reza (798-816 dC), el vuitè
imam del xiisme. Qom sempre ha estat un gran centre de peregrinació i una important seu de l’ensenyament
islàmic.
Arribada a Teheran i trasllat a l’hotel i allotjament.
Sopar a l’hotel
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10 i 11/7. Teheran, un repàs a la història de Pèrsia
El primer dia el començarem fent una 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. Més
tard visitarem un altre important Museu, el Reza Abbas, on es poden trobar amb una gran i variada col·lecció de
materials arqueològics, textuals i ceràmics que ens permetran completar la visita de l’anterior museu.
Tot seguit, farem una passejada pel basar i una visita panoràmica per la ciutat per veure la destacada Torre de la
Llibertat, icona de la ciutat.
Sopar fora.
El segon dia coneixerem una mica més la historia de Teheran visitant el Palau del Golestan, l'antic complex real de
la Dinastia Qajar. És el més antic dels monuments històrics de Teheran i pertany a un grup d'edificis reals que
abans es tancava dins dels murs de fang de la ciutadella de Teheran. Està inscrit a la llista del Patrimoni de la
Humanitat de la UNESCO des del 2013. També visitarem el Museu de les Joies, una impressionant col·lecció de les
joies més importants d’Iran i on també es mostren algunes de les pedres precioses més importants del món.
Sopar a l’hotel.
12/7. D’orient a occident; retorn a casa
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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