
İran Turu (Tahran-İsfahan-Yezd-Ş�raz)
20.04.2019'den �t�baren kalkışlı

990,00 EUR
6.127,11 TL

Türkçe Rehberli

Uçaklı

Vizesiz

TUR ÖZELLİKLERİ

1.Gün: İstanbul - Tahran
Atatürk Haval�manı Dış Hatlar Term�nal� Türk Havayolları Kontuarı önünde buluşuyoruz. B�let ve bagaj �şlemler�m�z�n
ardından Tahran’a hareket ed�yoruz. Yerel saat �le Tahran’a varıyoruz. B�z� bekleyen özel aracımız kısa b�r İran turu
�ç�n hareket ed�yoruz. Z�yaretler�m�z sırasında Şahların İkametgahı olan Gül�stan Sarayı’nı z�yaret ed�yoruz. İran’ın
başkent� Tahran’ın güney�nde, Erg Meydanı'nın yakınında esk� Tahran surlarının sınırları �çer�s�nde Kaçar Hanedanı
dönem�ne a�t b�r saraydır. Ardından İran Ulusal Müzes� Z�yaret�m�z �ç�n hareket ed�yoruz. İran Ulusal Müzes� 1937’de
açılmıştır. Müzede Ant�k Pers eserler�, Medler, Ahamen�ş İmparatorluğu eserler� serg�lenmekted�r. Turumuza İran
Ulusal Mücevher Müzes� �le devam ed�yoruz. Kral�yet mücevherler�n�n �ht�şamına tanıklık ett�kten sonra turumuzun
sonu. Turumuzun ardından otel�m�ze transfer oluyoruz. Gecelemem�z Tahran’dak� otel�m�zde.

2.Gün: Tahran
Otel�m�zde alacağımız sabah kahvaltısının ardından aracımız �le Saadabad Sarayı turumuz �ç�n hareket ed�yoruz.
Saadabad Sarayı Pehlev� Hanedanı tarafından 3000 dönümlük b�r araz� üzer�nde �nşa ed�lm�şt�r. Turumuzun
ardından serbest zaman. D�leyen m�saf�rler�m�z rehber�m�z tarafından ekstra olarak düzenlenecek olan Geleneksel
Akşam Yemeğ� Turu’na katılab�l�rler. Turumuz sonrasında otel�m�ze transfer oluyoruz. Gecelemem�z Tahran’dak�
otel�m�zde.  
 
Geleneksel Akşam Yemeğ� Turu | 70 EUR 
İran mutfağı’nın farklı sunum ve tatlarını deney�mleme fırsatı yakalayacak ve geleneksel İran müz�kler� eşl�ğ�nde
key�fl� b�r akşam geç�receğ�z.

3.Gün: Tahran - İsfahan
Otel�m�zde alacağımız kahvaltı sonrasında check-out �şlemler�m�z� gerçekleşt�r�yor ve Orta İran’ın en güzel
şeh�rler�nden b�r� olarak b�l�nen ve yaklaşık 300.00 k�ş�l�k nüfusa sah�p olan Kaşan’a doğru hareket ed�yoruz. Kaşan’a
varışımıza �st�naden UNESCO Dünya M�raslar L�stes�’nde yer alan Tabatabae� Evler�’n�, Boroujerd� Evler�’n� ve F�n
Bahçeler�’n� z�yaret ed�yoruz. Tebr�zl� b�r halı tüccarının Türk eş�ne yaptırdığı büyük ve göster�şl� b�r konak olan
Tabatabae�, Kaşan’dak� en ünlü konaklardan b�r�d�r. Borujerd� ev�, İranlı zeng�n b�r tüccar olan Borujerd�’n�n
hayattayken yaşadığı yerd�r. Klas�k İran m�mar�s�nde �nşa ed�len F�n bahçes�, Safev�, Zand�yeh ve Kaçar dönemler�n�n
m�mar� etk�s�n� yansıtmaktadır. Turumuzun ardından Isfahan’a doğru yolculuğumuza başlıyoruz. Isfahan’a varışımıza
�st�naden S�e Se Pol Köprüsü’nü z�yaret ed�yoruz. Zayende Nehr� üzer�nde yer alan S�osepol Köprüsü, güzell�ğ� �le
oldukça etk�ley�c� b�r durumdadır. 1602 yılında �nşa ed�lm�ş ve Farsça 33 anlamına gelen köprü, kend�s�n� ayakta
tutan 33 sütun üzer�ne �nşa ed�ld�ğ�nden bu �sm� almıştır. Ardından b�r sonrak� z�yaret noktamız 300 yılı aşkın b�r
süred�r Zayandeh Nehr� üzer�nde yer alan 23 kemerl� Khadju Köprüsü olacaktır. Turumuzun ardından otel�m�ze
yerleş�yoruz. Gecelemem�z Isfahan’dak� otel�m�zde.

4.Gün: İsfahan
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Otel�m�zde alacağımız kahvaltı sonrasında Isfahan’ın kalb� olarak anılan 40 Sütun Sarayı’nı z�yaret etmek üzere
hareket ed�yoruz. Saray, Safev� Şahu I. Abbas tarafından yaptırılan 40 Sütun Sarayı’nı z�yaret�m�z�n ardından UNESCO
Dünya M�rası L�stes�’nde yer alan ve dünyanın en büyük 2.meydanı olan Nakş-� C�han Meydanı’na hareket ed�yoruz.
İran’da İmam Meydanı olarak b�l�nen ve “Şah’ın Meydanı” olarak anılan Nakş-� C�han Meydanı’nda yer alan Al� Kapı
Cam�� ve Şeyh Lütfullah Cam��’ler�n� de panoram�k olarak z�yaret ett�kten sonra y�ne UNESCO Dünya M�rası
L�stes�’nde yer alan Mesc�d-� Cuma’yı z�yaret ed�yoruz. Pers m�mar�s�nde en uzun m�narel� yapılardan b�r� olan
Mesc�d-� Cuma z�yaret�m�z ardından otel�m�ze dönüyoruz. Gecelemem�z İsfahan’dak� otel�m�zde.

5.Gün: İsfahan - Yezd
Otel�m�zde alacağımız kahvaltı sonrasında check-out �şlemler�m�z� gerçekleşt�r�yor ve Yezd’e hareket ed�yoruz.
Yolculuğumuz sırasında İslam önces� döneme a�t öneml� eserler�n bulunduğu Meybod Kent�’n� z�yaret ed�yoruz.
Burada esk� çağlarda buzdolabı olarak kullanılan Kerp�ç Evler� z�yaret ed�yoruz. Sonrasında İran kültür ve
m�mar�s�n�n en güzel örnekler�n�n yer aldığı Fahadan Bölges�’n� z�yaret ed�yoruz. Dar sokakları, b�naları ve türbeler�
�le s�zlere İran kültürünü en güzel şekl� �le yansıtacak olan bu şehr� z�yaret�m�z sonrasında yolculuğumuza devam
ed�yoruz. Turumuzun sonrasında otel�m�ze yerleş�yoruz. Gecelemem�z Yezd’dek� otel�m�zde.

6.Gün: Yezd - Ş�raz
Otel�m�zde alacağımız sabah kahvaltısının ardından check-out �şlemler�m�z� gerçekleşt�r�yoruz Ş�raz’a doğru yola
çıkıyoruz. Yol üzer�nde �lk durağımız Ateş Tapınağı olacaktır. Zerdüşt d�n�n�n en öneml� �badet yerler�nden b�r� olan
Ateş Tapınağı’nda 1500 yılı aşkın süred�r yanan b�r ateş bulunmaktadır. Z�yaret�m�z sonrasında yolculuğumuza
devam ed�yoruz. Yolumuzun üzer�nde UNESCO Dünya M�rası L�stes�’nde yer alan Pasargard şehr�n� gez�yoruz.
Turumuzun ardından Ş�raz’a olan yolculuğumuza devam ed�yoruz. Varışımıza �st�naden otel�m�ze yerleş�yoruz.
Gecelemem�z Ş�raz’dak� otel�m�zde.

7.Gün: Ş�raz
Otel�m�zde alacağımız kahvaltı sonrasında Pers İmparatorluğu’nun başkent�, UNESCO Dünya M�rası L�stes�’nde yer
alan Persepol�s Ant�k Kent�’n� z�yaret �ç�n otel�m�zden hareket ed�yoruz. M.Ö 6. y.y’da I.Da�rus tarafından kurulan
Persepol�s, Da�rus’tan sonra tahta çıkan I. Serhas ve Ardaş�r tarafından büyütülerek har�ka anıtlar �le doldurulmuştur.
Turumuza Persepol�s’e 8-10 km mesafede yer alan Nakş-ı Rüstem �le devam ed�yoruz. Saray görünümlü 2 adet
mezarın bulunduğu ve Fr�gya Kral Mezarları’na benzeyen bu �k� mezara Nakş-ı Rüştem adı ver�lm�şt�r. Turumuzun
ardından otel�m�ze dönüyoruz. Gecelemem�z Ş�raz’dak� otel�m�zde.

8.Gün: Ş�raz - İstanbul
Otel�m�zde alacağımız kahvaltı sonrasında check-out �şlemler�m�z� gerçekleşt�r�yoruz ve tam günlük şeh�r turumuza
başlıyoruz. Turumuza UNESCO Dünya M�rası L�stes�’nde yer alan Eram Bahçeler� �le başlıyoruz. Geleneksel Pers
Bahçeler�’n�n sembolü olan Eram Bahçeler�’n� gezd�kten sonra turumuza Ker�m Han Kales� �le devam ed�yoruz. Ker�m
Han Kales� z�yaret�m�z�n ardından Mollalar Medreses�’n� z�yaret edeceğ�z. Ardından Vek�l Pazarı ve Mosh�r Sarayı
z�yaret edeceğ�m�z yerler arasındadır. 250 yıl önce pazar yer� olarak kurulan Mosh�r Sarayı’nın bazı bölümler� müzeye
çevr�lm�ş ve bazı bölümler� restoran olarak kullanılmaya başlanmıştır. Iran Devr�m�’nden sonra kapanmış sonra
tekrar kullanıma açılmıştır. El yapımı halı ve hed�yel�k eşya satılan b�rçok mağaza bulunmaktadır. Çarşı turumuzun
ardından haval�manına transfer oluyoruz. B�let ve bagaj �şlemler�m�z sonrasında İstanbul’a hareket ed�yoruz.
Istanbul’a varışımız �le turumuzun sonu.

9.Gün: İstanbul
B�let ve bagaj �şlemler�m�z sonrasında İstanbul’a hareket ed�yoruz. Yerel saat �le Istanbul’a varışımız �le turumuzun
sonu.

Otel B�lg�ler�
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Tahran - Estheghlal Hotel 5* vb

İsfahan - Piroozi Hotel 4* vb.

Yezd - Safaiye Hotel 5* vb.

Şiraz - Elysee Hotel 4* vb.

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 2 gece olmak üzere toplam 7 gece oda-kahvaltı
konaklamalar

Programda belirtilen tüm turlar ve giriş ücretleri

Türkçe rehberlik hizmetleri

Programda belirtilen tüm transferler

Yurtdışı çıkış fonu (15 TL)

Programda dahil olduğu belirtilmeyen tüm hizmetler

Kişisel harcamalar

Bahşişler

***Satın alınan tur HIS Turizm organizasyonu olup, diğer seyahat acentaları misafirlerinin de
katılımı muhtemel olacaktır.

***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.

Türkçe rehberlik hizmeti varışa istinaden başlayacaktır.

Bu tur için T.C vatandaşlarına vize uygulaması yoktur.

Yurt dışına çıkarken havalimanında devlet tarafından istenebilecek belgeler için çalıştığınız kurum
ile irtibata geçmeniz tavsiye edilir. Bu konuda acentemizin herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.

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.

F�yata dah�l olan h�zmetler

F�yata dah�l olmayan h�zmetler

Öneml� Notlar
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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.

Skyhub, havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28/09/1955 Lahey Protokolüne
tabidir. Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce
teyid edilmesi gerekmektedir. Yurtdışı gezilerinde en az 6 ay geçerli pasaport olması mecburidir.
Uçağın ineceği şehre göre parkurlarda değişiklikler olabilir. Havayolu şirketleri tarafından
yapılabilecek saat değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan Skyhub sorumlu tutulamaz. Skyhub
gerekli gördüğü durumlarda, tur güzergahını içeriği aynı kalmak koşuluyla değiştirme hakkını saklı
tutar. Skyhub, kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Programlarda belirtilen geziler bazı nedenlerden dolayı belirtilen gün/ günler dışında başka bir gün
yapılabilir. Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen
gezi ya da turlar yapılmaz. Bu gezi ya da turların yapılamamasından Skyhub sorumlu tutulamaz. 3
kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup 3. yatak standart yataktan küçüktür. Çocuk indirimi
sadece 2 yetişkin yanında kalan çocuklar için geçerlidir.

Satın alınan tur HIS Turizm organizasyonu olup, diğer seyahat acentaları misafirlerinin de katılımı
muhtemel olacaktır.

Yerel H�zmetler Hakkında Öneml� B�lg�lend�rme

Tahran(2)-İsfahan(2)-Yezd(1)-Ş�raz(2) 20-28 N�san / Türk Hava Yolları

Tar�h
Ç�� K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
Üç K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
Tek K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
1. Çocuk 
0 - 1 yaş

1. Çocuk 
2 - 11 yaş

20.04.2019  
28.04.2019 990,00 EUR 990,00 EUR 1.170,00 EUR 150,00 EUR 940,00 EUR

Tahran(2)-İsfahan(2)-Yezd(1)-Ş�raz(2) 01-09 Haz�ran / Türk Hava Yolları

Tar�h
Ç�� K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
Üç K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
Tek K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
1. Çocuk 
0 - 1 yaş

1. Çocuk 
2 - 11 yaş

01.06.2019  
09.06.2019 990,00 EUR 990,00 EUR 1.170,00 EUR 150,00 EUR 940,00 EUR

Tahran(2)-İsfahan(2)-Yezd(1)-Ş�raz(2) 11-19 Ağustos / Türk Hava Yolları

Tar�h
Ç�� K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
Üç K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
Tek K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
1. Çocuk 
0 - 1 yaş

1. Çocuk 
2 - 11 yaş

11.08.2019  
19.08.2019 990,00 EUR 990,00 EUR 1.170,00 EUR 150,00 EUR 940,00 EUR
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