31.10.2019

Shahzadeh İgual ile İran'ı bir İranlı ile Tanımak - Tur Broşürü

1.gün - İstanbul Buluşma
İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminalin’de M1 kontuarı önünde 22:30'da rehberimizle buluşuyoruz.

2.gün - İstanbul -Tahran "Tahran Şehir Turu"
Bilet işlemlerinden sonra Türk Havayolları’nın tarifeli seferi ile Tahran'a uçuyoruz. Tahran'a varışımıza
istinaden Tahran'a hareket ediyoruz. Tahran'a vardığımızda şehir turuna başlıyoruz. ilk durağımız Paleolitik
döneminden bu yana İran'ın farklı bölgelerinden müthiş arkeolojik parçaların sergilendiği Ulusal müze
gezisidir. Turumuzun devamında İran Ulusal Mücevher müzesi gezisini yapıyoruz. Ziyaretlerimiz bitince
kısa bir dinlenme molası için otelimize transfer oluyoruz. İran'da ilk akşam yemeğimizi canlı müzik
eşliğinde geleneksel bir restoranda ve İran'lı aileler arasında alıyoruz ve tekrar otele dönüyoruz.Geceleme
otelimizde.

3.gün - Tahran "Sadabad Sarayı & Gülistan Sarayı "
Kahvaltının ardından günümüzün ilk gezisi Sadabad Sarayı;Kaçarlar ve Pehlevi hanedanı tarafından 3000
dönümlük arazide yapılan bu kompleksin 1800 dönümünü doğal orman, pınarlar, yer altı su kanalları,
seralar, tenis sahası ve çiçek bahçeleri oluşturmaktadır. Bir sonraki gezimiz UNESCO Dünya mirası
listesinde yer alan Gülistan sarayını geziyoruz. Bu saray kompleksi 16. Yüzyılından beri Tahran daha bir
köy iken kuruldu, ancak yüzyılların içinde sarayların birisi yıkılıp yerine başkası inşaa edildi. Burası genel
olarak Kacar ve pehlevi şahları tarafından Nevruz gibi ulusal ritüeller, taç giyme töreni, uluslararası önemli
görüşmeler yeri olarak kullanılıyordu. Bu akşam turumuzu bitirdikten sonra bir kafede oturup, İran
şiirlerinden parçalar dinleyip ve İran edebiyatı hakkında bilgiler alıyoruz. Geceleme otelde.

4.gün - Tahran - Kaşan - İsfahan "Kaşan Turu & İsfahan Şehir Turu "
Sabah otelde alacağımız kahvaltıdan sonra otelden çıkış yapıyor ve Tahran'a veda ediyoruz. İsfahan'a
giderken yol üzerinde Kaşan kentinde ziyaretlerimiz, Fin bahçesi, Borujerdi evi veya Tabatabayi evi ve
hemen yakınında bulunan Yöresel tarihi oyuncaklar müzesini içerir. Ziyaretler ardından İsfahan'a doğru
yolumuza devam ediyoruz. Kaşan kentinden ayrılıyoruz ve güzergahımız üzerinde doğal ve tarihi değer
talıyan Abyane köyü ziyareti için ana yolundan ayrılıyoruz. İsfahan' varınca önce Siosepol ve Hacu
köprülerini geziliyor. Ziyaretleri bitiriyoruz ve otelimize transfer oluyoruz.Geceleme otelde.

5.gün - İsfahan "İsfahan Şehir Turu"
Sabah kahvaltısı sonrası İsfahan şehir turu için otelden ayrılıyoruz. Şehir turumuz esnasında Unesco
korumasında olan Safevi şahı I. Abbas tarafından geniş bir saray ve botanik bahçeler kompleksinin bir
parçası olarak inşa ettirilen Çehel Sutun Sarayı ve dünyanın en büyük meydanlarından biri olan Nakş-ı
Cihan Meydanı,ve meydan içerisinde bulunan Ali Kapı Sarayı geziliyor. Meydanın içerisinde serbest
zamanımızda kafelerde ve el sanatları mağazalarında vakit geçiriyoruz. Son ziyaretimiz olarak İsfahan'ın
tarihi köprülerinde yürüyüş yapıyoruz ve serbest alınacak akşam yemeği ardından otelimize transfer
oluyoruz. Geceleme otelde.

6.gün - İsfahan - Yezd "Meybod Kenti & Şah Abbas Kervansarayı Ziyareti & Yezd Şehir Turu
Sabah otelde alacağımız kahvaltı ardından Yezd istikametinde yola çıkıyoruz. Güzergahımız üzerinde orta
doğunun seramik merkezi bilinen Meybod kentine gelince Şah Abbas kervansarayını ziyaret ediyoruz.
Yezd kenti İranlı Zerdüştilerin merkezi olarak bilinmektedir. Yezd'de ilk önce Emir çakmak zaviyesinde bir
kahve molası sırasında yezd tatlıcılarından alışveriş yapıyoruz. Son gezi olarak UNESCO dünya mirasının
koruması altına geçen Fahadan eski mahallelerinde yürüyüş yapıyoruz.Ardından otelimize transfer
oluyoruz. Geceleme otelde.

7.gün - Yezd - Pasargad- Şiraz "Sessizlik Kulesi Ziyareti & Kuroş'un Mozolesi Ziyareti"
Sabah kahvaltı sonrası Yezd gezisini tamamlıyoruz. İlk olarak Zerdüştilerin eskiden cenaze törenlerinin
yapıldığı Sessizlik kulesi ziyaretiyle başlıyoruz ardından zerdüştilerin Ateşkede dedikleri tapınakta bu
kadim inanç hakkında enteresan bilgiler elde ediyoruz ve Yezd kentinden ayrılıyoruz. Şiraz kentine doğru

güzergahımız üzerinde önce büyük Pers imparatorluğunun kurucusu olan büyük Kuroş'un mozolesi ziyaret
ediliyor. Şiraz'a vardığımızda otelimize transfer oluyoruz. Geceleme otelde.

8.gün - Persepolis- Şiraz"Persepolis Turu"
Sabah kahvaltı sonrası Şiraz'ın en değerli tarihi binalarından biri olan Nasir elmülk camiini ziyaret
ediyoruz. Gezi rehber kitaplarında ismi Pembe camii olarak geçen bu müthiş mimari eseri, sırlanmış yedi
renkli seramikler ve vitraylı pencerelerinden içeri sızan güneş ışığıyla ortaya çıkan rüya gibi güzellikleri ile
meşhurdur. Şiraz'dan Mervdeşt kasabasına doğru hareket ediyoruz. Bu topraklar, Pasargad ile birlikte
milattan önce yüzyıllarca Pers toplumunun yaşam sürdükleri topraklardır. Büyük Kiros'un iki oğlundan
sonra tahta çıkan Büyük Darios milattan önce 518 yılında Persepolisi Ahameniş imparatorluğunun
ihtişamını dünyaya gösteren bir ritüel başkenti olarak inşaasını başlatıyor. UNESCO dünya mirası eserleri
listesinde zamanında, güneşin altında en zengin şehir olarak ziyaret ettikten sonra hemen yakınında
bulunan Nakşı Rüstem isimli pers krallarının kaya mezarlarını görüyoruz.Programın devamında Şİraz'a geri
dönüyoruz. Geceleme otelde.

9.gün - Şiraz "Şiraz Şehir Turu"
Sabah kahvaltısı ardından panoramik olarak yapılacak şehir turumuzda; Han Medresesi, Kerim han
kalesi, Vekil çarşısı ve İrem Bahçesi görülecek yerler arasındadır. 18. yüzyıllarda Zend hanedanı hükümet
kurarak, Kerim Han Zend Şiraz'ı başkent olarak seçiyor. Kendisi mütevazi bir kıral olduğu için onu Şah
hitap etmelerini istemedi ve Şah kelimesi yerine Vekil Ulruaya (halkın vekili) lakabını aldı. Kerim han
Devlethane, Kapalı Çarşısı, Hamam ve Camiden oluşan bir külliye inşaa ettiriyor. Günümüzde bu külliye
Vekil külliyesi bilinmektedir. Han medresesi 1. Şah Abbas tarafından şii bilim adamı Molla Sadra'nın
tedris mekanı olarak inşaa edilmişti ve hala aktif bir medrese olarak faaliyetlerine devam ediyor.
Ziyaretler bitince akşam yemeğini alıyoruz. Serbest alınacak akşam yemeği ardından kısa bir dinlenme
süresi için otelimize dönüyoruz. Rehberimizin belirleyeceği saatte havalimanına transfer oluyoruz .

10.gün - Şiraz-İstanbul
Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferi ile İstanbul’a hareket
ediyoruz. İstanbul'a varış ile turumuzun sonu.
Shahzadeh Nilecem İgual Hakkında
Shahzadeh Nilecem İgual
Cep Telefonu : 0532 252 10 13
İran Hattı : +98 903 588 59 35
1978 yılında Tahran’da doğdu. İran-Irak Savaşı’na Tahran’da büyüyen bir çocuk olarak tanıklık etti. 19 90 ların başında annesi
ve kızkardeşiyle Türkiye’ye geldi. Orta öğretim ve Sosyoloji lisansını İzmir’de tamamladıktan sonra dünyayı gezmeye başladı.
Ortadoğu Dinleri hakkında tezini yıllar boyu süren yolculukları sırasında yurtdışında tamamladı. Sosyolojik ve iş gezileri
düzenledi ve idare etti. 2008 yılında İpek Yolu’nda uzun bir yolculuğa çıktı. Türkçeyi ortaokul çağında İzmir’de öğrenen İgual,
İran’ı işleyen romanlarını Türkçe yazmayı tercih eden ve böylece günümüzde Türkçe edebi eserler vücuda getiren tek yabancı
yazar. İgual okuyucularına, komşumuz olduğu halde az tanınan ancak bizi çok iyi tanıyan İran'ın hiç bilinmeyen ya da unutulmuş
yönlerini gerçek hayat öyküleri içine yerleştirerek anlatıyor. İlk romanı "Tahran’ın Kırmızı Sirenleri"nde İran’ın politik ve yapısal
değişimini bir aile dramının içinde veren İgual yeni romanı "Rolls Royce’u Taramışlar Baba"da İran Devrimi ertesinde bir
gecede yaşanan bir öyküyü perde arkasıyla, çarpıcı bir kurgu ve eksilmeyen bir gerilimle anlatıyor. Anadili olmadığı halde
yazarken Türkçeyi bir kuyumcu titizliğiyle işleyen Shahzadeh N İgual, düzenlediği söyleşi ve gösterilerde de güçlü anlatıcılığını
kusursuz hitabetiyle destekliyor. Yarattığı İran’ı bir İranlıyla Tanımak konsepti çerçevesinde İran’ın Dünü ve Bugünü başlıklı
söyleşileriyle kültür merkezleri, konsolosluklar, kitaplıklar, dernekler gibi farklı mekânlarda geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan
İgual, yeni gösterisi 1 Gecede 1001 Gece ile İranlı çağdaş müzisyen, ressam ve fotoğrafçıları Türkiye’ye davet ederek
sanatseverlerle buluşturdu. Saygın Türk yazar ve müzisyenlerle İranlı çağdaşlarını İran’da buluşturan İran’a Edebiyat ve Müzik
Yolculukları adlı yeni projesinde ağırladığı önemli isimlere İran’ın bilinmeyenlerini tanıtan yazar, konuklarına hem anavatanını
anlatıyor hem de onları çağdaş İran edebiyatı ve müziğinin dev isimleriyle bir araya getiriyor. Magma dergisinin Aralık 2018
sayısına konu olan İran’a Edebiyat ve Sanat Yolculukları’nın ilk konuğu Nedim Gürsel Shahzadeh N. İgual hakkında "Türkçeyi
sonradan öğrenen Shahzadeh romanlarını kendisi için yabancı bir dil olan Türkçe ile yazmayı tercih eden tek yabancı yazar.
Üstelik yazdıklarının edebi değeri var." diyor. Projenin ikinci konuğu Ayşe Kulin ise, “Shahzadeh İgual romanlarında şimdiki
zaman ve geçmişi ustalıkla işliyor ve bugüne dek belki de hiç yapılmamış olanı yapıyor, iki komşu arasında sanat ve edebiyat
adına kalıcı bir köprü inşa etmeye çalışıyor” diyor. Önemli konuklarla sürecek yolculukların üçüncü yolcusu Tuna Kiremitçi.
Shahzadeh N. İgual, Türkiye’den İran’a kültür turu için giden gruplara İranlı bir tur lideri olarak eşlik ediyor, konuklarını
memleketinde evsahibi olarak ağırlamanın keyfini yaşıyor. http://tr.sputniknews.com/columnists/201811201036235938-yazarshahzadeh-igual-iran-irak-savasi/
http://www.cumhuriyet.com.tr/m/haber/dunya/1143318/Ayse_Kulin_den_5_gunde_Tahran_ve_bir_gecede_bin_bir_gece.html
http://www.milliyet.com.tr/bir-gecede-binbir-gece-izleyiciyle-bulustu-istanbul-yerelhaber-3147335/
http://vatankitap.gazetevatan.com/haber/komsuyu_anlamak/1/24921 http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/turkiyeyiparticilik-degil-ataturkculuk-kurtaracak-1881095/
Otel Bilgileri
Tahran Parsian Esteghlal West 4* vb.
İsfahan İsfahan Kowser 5* vb.
Yezd Moşir el Memalek Hotel 4* vb.
Şiraz Elysee Hotel 4* vb.
Fiyata Dahil Olan Hizmetler
Türk Havayolları tarifeli seferi ile IST-IKA/SYZ-IST gidiş dönüş ekonomi sınıfı uçak biletleri
Havalimanı vergileri
Alan transferleri
Tahran’da 2, İsfahan’da 2, Yezd’de 1, Şiraz’da 3 gece olmak üzere toplam 8 gece oda-kahvaltı

konaklamalar
Programda belirtilen tüm turlar ve giriş ücretleri
Türkçe rehberlik hizmetleri
Programda belirtilen tüm transferler
1 adet Akşam Yemeği
Seyahat Sigortası
Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler
Yurtdışı çıkış fonu
Programda dahil olduğu belirtilmeyen tüm hizmetler
Kişisel harcamalar
Bahşişler
Önemli Bilgiler
***Pasaportunda İsrail vizesi ve giriş-çıkış mühürü olan misafirler İran’a giriş yapamazlar.
***İran’daki otellerin yıldız seviyeleri Türkiye’deki otellerden farklılık gösterebilir. Bölgede az otel olduğu
için genellikle oteller 4* veya 5* olarak geçmektedir. Otel seviyeleri Türkiye’ye göre daha mütevazidir.
***İran ülkesinde kadınların örtü zorunluluğu bulunmaktadır. Baş örtüsü olarak şal kullanımı ve pantolon
üzerine uzunca kıyafetler ile bu gereklilik kolaylıkla temin edilebilmektedir.
Bu tur için T.C vatandaşlarına vize uygulaması yoktur.
Tur rehberi program içeriği aynı kalmak şartıyla gelişen şartlara göre programda değişiklik yapabilir.
Üç kişilik konaklama müsaitlik doğrultusunda yapılır. Müsaitlik olması durumunda üçüncü kişi için ek yatak
verilir.
Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır. Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri
değişikliklerinden acentamız sorumlu değildir.
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması gerekmektedir.
Pasaport alım tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.
Kesin otel ve havayolu bilgileri tur kalkış tarihinden 1 hafta önce bildirilecektir.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır. Tüm havayollarının uçuş günü ve saati ile
ilgili değişiklik yapma hakkı olduğu gibi bagaj taşıma kurallarını acente/yolcu bildirmeksizin değişiklik
yapma hakkı bulunmaktadır.
Ekstra bagaj taşıma ücretleri misafirlere aittir.

Tahran(2)-İsfahan(2)-Yazd(1)-Şiraz(3) 23 Kasım - 02 Aralık / Türk Havayolları (23 - 02
Aralık 2019)
Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)

Oda
Kahvaltı

Kişi Başı Fiyat
1197,00 EUR
997,00 EUR

Kalkış Noktaları
İstanbul Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 23.11.2019
İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde setur görevlisi ile saat 23:00'da Setur desk'inde buluşma .
24 Kasım Türk Havayolları ile saat 01:55'de Tahran'a hareket ve 05:35'de Tahran'a varış.

Dönüş Açıklama
Dönüş Tarihi : 2.12.2019
Türk Havayolları 02:55'de Şiraz'dan İstanbul'a hareket. 06:55'de İstanbul Havalimanı'na varış.

