Program expedice Írán - 2019
Termín: 17.08 – 01.09 2019
Průvodce: Mgr. et Mgr. Vladimír Váchal
1. Odlet z Prahy, přílet do Teheránu v nočních ranních hodinách.
2. Přejezd na vnitrostátní letiště Mehrabad – po cestě zastavení u nasvíceného
památníku Azadi a grandiózní hrobky Imáma Chomejního – vnitrostátní přelet do
Kermánu. Odpočinek, uličky kermánského bazaru, staré lázně hammam s originální
výzdobou, páteční mešita s hodinovou věží a procházka k Hosseinieh. Návštěva
místní cukrárny a tradiční restaurace v prostorách bývalých lázní. K večeru přesun do
pouště Kaluts, pozorování západu slunce. Unikátní přírodní útvary jsou na seznamu
(UNESCO). Večerní grilování v kempu a posezení u vodní dýmky. Návrat do
Kermánu.
3. Odjezd do města Rayen – návštěva místní hliněné pevnosti Arg-e Rayen – procházka
městem k místní Imamzadeh – mauzoleum, zastávka v kavárně a odjezd k místním
vodopádům, u kterých tradičně piknikují íránské rodiny. Přejezd do města Mahan –
návštěva súfijské svatyně Shah Nematollah Vali s komnatou kaligrafie a jídelnou
v areálu hrobky. Večerní návštěva perských zahrad Bagh-e Shahzde (UNESCO).
Návrat do Kermánu – přejezd nočním VIP autobusem (lůžková úprava) do Yazdu.
4. Příjezd v ranních hodinách do Yazdu - pouštní město v centrálním Íránu – (UNESCO) –
odpočinek před prohlídkou páteční mešity s nejvyšším vstupním portálem –
procházka starým městem – hliněná pouštní architektura, návštěva umělecké galerie
s čajovnou na střeše domu – výhled na staré centrum Yazdu. Procházka přes bazar až
na hlavní náměstí Amir Chakmak. Zde se nachází tradiční tělocvična zurkháne
s ukázkou bojových íránských sportů. Před západem slunce, přesun k
zoroastriánským věžím Dakhme/Burj-e Khamooshi. Večerní procházka po střechách
bazaru s pozorováním hvězd.
5. Ranní odpočinek – odjezd k opevněnému hliněnému hradu Saryazd s padacím
mostem – labyrint hliněných uliček s centrální věží – přejezd do města Fahraj návštěva unikátní hliněné mešity v africkém stylu a procházka městem s výhledy do
okolí. Odjezd do pouště u města Bafgh – výstup na majestátné písečné duny při
západu slunce. Návrat do Yazdu – odpočinek v kavárnách na náměstí - možnost
navštívit expozici jedovatých hadů.
6. Odjezd do staré hliněné vesnice Karanaq – spletité bludiště chodeb a místností.
Procházka údolím, které je lemováno políčky místních zemědělců. Uvidíme pistáciové
stromy i starý akvadukt. – Ochutnávka šafránové zmrzliny a následný přejezd ke
skalnímu zoroastriánskému chrámu Chak Chak – jedno z nejposvátnějších míst této
staré víry. Přejezd do města Ardakan – piknik na kruhovém objezdu (velbloudí

kebab). Odpoledne návštěva pevnosti města Meybod s nádherným výhledem na celé
město. Rovněž navštívíme místní karavanseráj, tradiční chladírnu jakhchal a hliněný
holubník. Návrat do Yazdu – odpočinek, odjezd lůžkovým vlakem do Perského zálivu
– Bandar Abbas.
7. Ranní příjezd do Bandar Abbásu – přesun z nádraží do čajovny (keramické vodní
dýmky s černým tabákem) Přístavní bazar – unikátní místo s nádechem zálivové
kultury čtvrté cenové skupiny, hehe – zastávka u pozůstatků hinduistického chrámu a
následná plavba lodí na ostrov Qeshm. Přejezd do města Tabl – po celou dobu
pobytu na ostrově, budeme v tradičním luxusním domě našeho přítele Amina sympatický usměvavý stařík. Vynikající lokální domácí kuchyně (např. žralok) a
prohlídka mangrovové zátoky Harra na lodičkách. Večerní koupání v Perském zálivu
při západu slunce (osamocené místo, koupat se mohou všichni) – kulisy místních hor
vytváří fascinující scenérii. Možnost večerní procházky městem Tabl.
8. Odjezd do (UNESCO) Bio-rezervace k solné jeskyni, kterou je možné pohodlně
prozkoumat. Pro případné zájemce o nepohodlné prozkoumání jeskyně, je možné se
v poslední části proplazit do velkého sálu s unikátními solnými obrazci. Přejezd do
údolí Chah Khooh – kaňon plný drobných puklin, který se přírodními vlivy vytvaroval
do římského kříže – možnost vytáhnout si vodu z lokální studny. Návrat do Tablu –
K večeru se vydáme do vesnice Laft s tradičním přístavem, která je jednou
z nejstarších vesnic na ostrově. Pozorování západu slunce z vyhlídky nad vesnicí.
Návrat do Tablu – pojedeme kolem ostrovní rafinérie, která nám poskytne úchvatný
pohled na hořící těžební věže.
9. Odjezd na pláně Setarha, neboli Údolí hvězd – místo, kde se nacházejí unikátní
geologické útvary, které z ptačí perspektivy připomínají rozeseté hvězdy – procházka
pod nimi i na nich. Po cestě je velká šance, že uvidíme velbloudy ve volné přírodě –
koupání u ostrova Naz a návrat do Tablu – Prohlídka páteční mešity a vesnického
hřbitova - Výjezd na vyhlídku, která nese název Střecha ostrova. Lze z ní vidět velkou
část planin údolí Tandiz, které posléze navštívíme – k večeru odjezd nočním VIP
autobusem (lůžková úprava) do Šírázu.
10. Příjezd v ranních hodinách do Šírázu – Tradiční perská putyka s nabídkou klasických
perských snídaní - prohlídka městských zahrad v pevnosti Karim Khan – procházka
městem k mešitě Vakíl – odpočinek v kavárně a hned poté i v místní čajovně básníků
s vodní dýmkou. Prohlídka místního bazaru šperků a ochutnávka šírázské zmrzliny
Faloodeh. K večeru se vydáme na růžové jezero Maharloo, kde budeme pozorovat
západ slunce. Po půlnoci půjdeme navštívit jedno z nejsvětějších míst šíitského
islámu, kterou je komplex – Aramgah-e Shah-e Cheragh s zrcadlovými sály.
11. Procházka městem k vitrážové mešitě Nasir-ol-Molk. Zastávka v kavárně a prohlídka
soukromých perských zahrad Naranjestan. Dále skvěle zrekonstruovaný dům Zinat
al-Molk. Odpoledne odjezd na starověké ruiny města Persepolis (UNESCO) –

velkolepé sídlo perských králů Dárea a Xerxa – přejezd ke skalním hrobkám a
reliéfům v lokalitě Naksh-e Rostam (UNESCO). Návrat do Šírázu – návštěva zahrad
s tradiční restaurací v perském stylu z 19. století – Shapoori Mansion. Večer odjezd
nočním VIP autobusem (lůžková úprava) do Esfahánu.
12. Ranní příjezd do Esfahánu – odpočinek, procházka městem – Návštěva slavného
(UNESCO) náměstí Naqsh-e Jahan. Prohlídka velké páteční mešity Imám a mešity
Sheikh Lotfollah, která bývá označována za jednu z nejkrásnějších mešit Íránu.
Posezení na terasách u náměstí – návštěva paláce čtyřiceti sloupů Chehel sotoon
s malou čajovnou. – Po návštěvě paláce Ali Qapu, který je jednou z dominant
Esfahánu, bude volný program pro nákupy na náměstí (možné využít pomoci se
smlouváním) – Večerní atmosféra náměstí a nejslavnější esfahánská čajovna, která
má podobu starého vetešnictví. – Závěrem dne se projdeme k slavným esfahánským
mostům.
13. Odjezd městským děleným autobusem do arménské čtvrti – prohlídka křesťanského
komplexu katedrály Vank s arménským muzeem. Výstup na střechu veřejných garáží
s výhledem na celý křesťanský areál. Zastávka na kávu v arménské kavárně a přesun
k největší esfahánské mešitě z 9. století s unikátním mihrábem z doby Mongolů.
Procházka bazarem na náměstí – odjezd do horské vesnice Abyaneh (UNESCO).
Večerní procházka a posezení u vodní dýmky.
14. Probuzení v horské oblasti – procházka vesnicí, návštěva místní hrobky a staré
vesnické mešity, která je z části dřevěná. Unikátem je místní mihráb, který je starý
několik století a je vyřezán z ořechového dřeva. Cesta na vyhlídku, která skýtá pohled
na celou vesnici – unikátní červená architektura. Odjezd do Kashanu – návštěva
kupeckého domu Khan-e Tabatabayi a starých lázní, které mají přístupnou střechu a
pohledy na město. Netradiční mešita Aqa bozorg a uličky bazaru. Přesun do
Teheránu – večerní procházka po ulicích jižního Teheránu.
15. Severní Teherán – návštěva palácového komplexu Niyavaran posledního perského
Šáha. Přesun do slavné čtvrti Tajrish, kde najdeme specializovanou prodejnu šafránu
– Bývalá ambasáda Spojených států, která je dnes předělána na muzeum –
Teheránský street art a prohlídka trezoru Národní banky Islámské republiky Írán –
zde se nachází množství drahých kamenů, vykládané zbraně a jiné šperky či unikáty,
např. drahokamy vykládaný globus. Odjezd k Národnímu divadlu a posezení
v hipsterské kavárně. Prohlídka náměstí Azádí se slavným monumentem, který jsme
zahlédli první den. Přesun k 435 metrů vysoké věži tisíciletí Burj-e Milad, která má
nádherný otevřený ochoz s výhledy na celý Teherán. Večerní návštěva parku ohně a
vody s třípatrovým mostem Tabíat.
16. Odlet z Teheránu do Prahy.

Informace k cestě
Náklady na expedici:
•

39 490 korun + cena zpáteční letenky Praha - Teherán

Vízum do Íránu: 50 euro – lze vyřídit na velvyslanectví v Praze
Osobní zdravotní cestovní pojištění – doporučuji např. sjednat u AXA (sleva pro studenty)

Expedice se uskuteční při minimálním počtu 6 osob, přičemž maximální počet osob je 8.
Pro další informace volejte: +420 604 614 550
Pište na: vachal.vladimir@seznam.cz
•

Pokud se Vám termín nehodí, je možné domluvit termín individuálně pro vaši vlastní
skupinu.

•

Pokud máte jakékoliv dotazy k expedici či Íránu všeobecně, neváhejte mě
kontaktovat.

•

Program expedice obsahuje i řadu dalších zajímavých míst, takže se máte na co těšit!

Rozhovor o Íránu: https://www.youtube.com/watch?v=lYb0mQ8_524
Video z expedice: https://vimeo.com/155441929
Video z expedice z řad účastníků: https://www.youtube.com/watch?v=aUmiZ-AvSWI

Další informace
Činnost je provozována na základě živnostenského oprávnění
Expedice není zájezd ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Každý účastník musí mít platné cestovní pojištění na celou dobu trvání expedice

