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Minimum 10 deelnemers

AFREISDATUM 2018 PRIJS TOESLAG SINGLE
03 mei € 3.240 € 200

INBEGREPEN

DAG 1 Brussel 3 Shiraz
Met internationale lijnvluchten naar Shiraz.
DAG 2 Shiraz O|M|A
Aankomst in de ochtend. Shiraz heeft een rijk 
verleden en was ook een voornaam cultureel 
en artistiek centrum. De belangrijke dichters 
Saadi en Hafez zijn hier geboren. De stad 
kenden haar glorietijd onder de Safaviden in 
de 16de eeuw. Een andere bloeiperiode was 
tijdens de Zanddynastie. Mooie herinneringen 
aan deze bloeiperiode zijn de Citadel (Arg), het 
Vakilcomplex (moskee en bazaar) en de Molk
moskee. We wandelen in de Baghe Naranje
stan (Sinaasappeltuin), een typische Perzische 
tuin met een 19de eeuws ontvangstpaviljoen. 
Nadien bezoeken wij het mausoleum van Irans’ 
gekendste dichter Hafez.  
Zandiyeh Hotel ( /)
DAG 3 Shiraz 3 Yazd O|M|A
Op weg naar Yazd houden wij halt in Pasar
gadae. Pasargadae was een van de oudste 
residenties van de Achaemenidische konin
gen. We bezoeken het graf van Cyrus de Grote. 
In Aberkooh stoppen wij bij een zeer oude 
cipresboom.  
Dad hotel ( /)
DAG 4 Yazd O|M|A
Yazd is een van de oudste woestijnsteden 
in Iran en is in gedroogde klei opgetrok
ken. De stad bestaat uit een doolhof van 
smalle straatjes en is het centrum van de 
Zoroa striërs. We bezoeken de Torens van de 
Stilte, de getuigenissen van de traditionele 
begrafenisrituelen van de Zoroastriërs. In de 
Vuurtempel brandt al sinds 470 na Christus 
de heilige vlam. De Kabir Jami moskee is 
prachtig gedecoreerd met tegels met blauwe 
motieven. Nadien naar het mooie Amir 
Chakhmaq complex. We wonen ook nog 
een training bij van atleten in een zurkhane 
of ‘Huis van de kracht’.
DAG 5 Yazd 3 Meybod 3  

Nain 3 Isfahan O|M|A 
In Meybod bezoeken wij een karavanserai, de 
oude citadel en een ijskelder. De Vrijdagmos

kee van Naein is een van de oudste van Iran. 
Nadien rijden we verder naar Isfahan.  
Pirozi hotel ( /)
DAG 6 Isfahan  O|M|A
We starten met het immense Meidan Emam 
plein. De Imanmoskee is een van de mooiste 
moskeeën van Iran. Het Ali Qapou paleis telt zes 
verdiepingen en deed dienst als audiëntie en 
ontvangstruimte. Het terras biedt een prachtig 
uitzicht op de blinkende koepels van de stad. 
De Sheykh Lotf Allahmoskee werd in 1619 
voltooid en is opgedragen aan de beroemde 
theoloog Sjeik Lotfollah. Het Chehel Sotun 
paleis of het paleis van de veertig zuilen is een 
van de weinige overgebleven getuigen van de 
toenmalige promenade naar de koninklijke tui
nen. Nadien verkennen we de Qeysariye bazaar. 
Deze bazaar bestaat uit meer dan 5 km steegjes 
met winkels, opslagruimten, theehuizen, mos
keeën en karavanserais. 
DAG 7 Isfahan 3 Chelgerd 3  

Shahr-e Kord  O|M|A
Rit naar Chelgred. Vandaag ontmoeten we de 
Bakhtiari nomaden. De Bakhtiari zijn een fier 
nomadenvolk dat doorheen de eeuwen heel 
wat macht had. De mannen dragen typische 
witzwart geblokte kledij.  
Azadi hotel ( /)
DAG 8 Omgeving Shahr-e Kord 3  

Bakhtiari nomaden  O|M|A
De Bakthtiari nomaden zijn hoofdzakelijk vee
hoeders. Tijdens de zomermaanden hoeden 
ze hun kuddes van geiten en schapen hoog 
in het Zagrosgebergte. We zoeken hen op in 
de schaduw van besneeuwde bergtoppen en 
genieten van prachtige ongerepte landschap
pen. 
DAG 9 Shahr-e Kord 3 Qashqai nomaden 

3 Sepidan  O|M|A
Vertrek in de vroege ochtend naar Sepidan. De 
Qashqai maken allicht de langste trektocht van 
alle Iraanse nomaden: ze zijn 45 dagen onder

weg tussen hun winter en zomerweides. Ze 
zijn gekend voor hun ’gabbeh’ of eenvoudig 
geweven tapijten. We delen het leven van de 
Qashqai voor 1 dag. We overnachten in een 
open tent onder een prachtige sterrenhemel 
en we delen hun eten dat op een houtvuur 
wordt klaargemaakt. We genieten van hun 
oprechte gastvrijheid ver weg van de moderne 
wereld. ’s Nachts kan je de prachtigste sterren
hemel fotograferen. Overnachting nomaden 
tent.
DAG 10 Sepidan 3 Shiraz O|M|A
In de ochtend hebben wij nog een ontmoe
ting met de nomaden. Na de lunch nemen wij 
afscheid van de nomaden en rijden terug naar 
Shiraz. 
Zandiyeh Hotel ( /) 
DAG 11 Shiraz 3 Persepolis 3 Shiraz O|M|A
Dagexcursie naar de indrukwekkende ruïnes 
van Persepolis. Darius startte er zijn immense 
bouwproject rond 518 v. Chr, zijn opvolgers 
breidden deze ceremoniële stad uit. De 
ruïnes van deze trotse paleisstad en vooral de 
verfijnde reliëfkunst laten een onvergetelijke 
indruk na. De voornaamste bezienswaardig
heden zijn de Poort der Naties, de Apadana, 
het Tripylon en de Tachara. Enkele kilometers 
verder bewonderen wij in NaqshE Rajab de 
vier vroegSassanidische reliëfs die de rotsen 
sieren. Darius en zijn opvolgers kozen NaqshE 
Rostam uit als hun koninklijke necropolis. 
DAG 12 Shiraz 3 Brussel
Terugvluchten naar Brussel.

DAGINDELING IRAN

REISDOCUMENTEN 
internationaal paspoort en visum
INENTINGEN hepatitis A en DTP aangeraden
TIJDVERSCHIL +2 u 30
KLIMAAT steppe- en woestijnklimaat

Internationale vluchten naar Shiraz en 
terug • Lokaal transport in comfortabele bus/jeeps • Alle 
overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig op 
basis van een tweepersoonskamer • Maaltijden volgens het 
programma (O=ontbijt, M=middagmaal, A=avondmaal) • Alle 
bezoeken, uitstappen en ingangsgelden zoals beschreven 
in het programma • Fooien voor reisleiding, gidsen en 
chauffeurs • Hobo reisleiding/beroepsfotograaf en lokale 
Engelsprekende gidsen • Twee voorbereidende avonden + 
1 evaluatievergadering

12 dagen / 10 nachten

IRAN
DE SCHOONHEID VAN  

HET IRAANSE NOMADENVOLK




