13 DIAS / 10 NOITES
SAÍDA: 17 DE MAIO DE 2021
SHIRAZ, YAZD, ISFAHAN, TEERÃ
COM GUIA DESDE O BRASIL*

GRUPOS RAIDHO 2021
Na terra que antigamente foi casa do Império Persa hoje está o Irã. Entre desertos e montanhas, a região foi parte
importante das rotas comerciais entre Ásia e Europa. Também foi nos platôs desérticos cercados por cordilheiras onde
surgiram conceitos filosóficos, literários e matemáticos que marcaram diversos ramos do conhecimento humano. Decidiu
encarar essa aventura? Então, prepare-se para ficar fascinado pela arquitetura, culinária e história do Irã.
1º DIA: 17 DE MAIO DE 2021 – 2ª FEIRA – SÃO PAULO/ISTAMBUL
Apresentação no aeroporto Internacional de São Paulo para embarque com destino a Istambul para conexão.
2º DIA: 18 de MAIO DE 2021 – 3ª FEIRA – ISTAMBUL/SHIRAZ
Chegada ao aeroporto de Istambul e espera para conexão no voo para Shiraz.
3º DIA: 19 DE MAIO DE 2021 – 4ª FEIRA – SHIRAZ
Chegada ao aeroporto de Shiraz, conhecida como a cidade das flores e dos poetas. Recepção e traslado ao hotel.
Restante do dia livre para descanso. Jantar e hospedagem em Shiraz.
4º DIA: 20 DE MAIO DE 2021 – 5ª FEIRA – SHIRAZ
Café da manhã. Saída para visita de alguns pontos turísticos da cidade, como o Jardim de Narenjestan (jardim das
laranjeiras), um dos mais belos do Irã, construído como o conceito persa do paraíso. A Mesquita de Nasir ol molk, a
Mesquita e Bazar Vakil, principal de Shiraz, localizada no centro histórico da cidade. À tarde, saída para visita a Karim
Khan, é uma cidadela situada no centro de Shiraz e foi construída como parte de um complexo semelhante a uma
fortaleza medieval. Já foi usada como prisão, mas hoje é um museu de herança cultural do Irã. Visitaremos também a
porta do Corão, o Jardim Eram e o Mausoléu de Sa’adi. À noite, passaremos na frente do santuário de Ali Ebn e Hamzeh
e visitaremos a tumba de Hafez. Jantar em restaurante tradicional iraniano. Retorno ao hotel. Hospedagem em Shiraz.
5º DIA: 21 DE MAIO DE 2021 – 6ª FEIRA – SHIRAZ/PERSEPOLIS/PASARGADA/YAZD
Café da manhã. Pela manhã faremos um passeio pelas ruínas da antiga capital Persa, Persépolis, Patrimônio Mundial da
UNESCO. Visitaremos também Naqsh-e Rustam, um sítio arqueológico que foi local de sepultura dos reis persas, com
seus túmulos incrustrados nas rochas. Continuaremos com destino a Yazd. No caminho, parada para conhecer
Pasargada, a primeira capital da Pérsia onde está a tumba do Rei Ciro, o Grande. Chegada em Yazd. Jantar e hospedagem.
6º DIA: 22 DE MAIO DE 2021 – SÁBADO – YAZD
Café da manhã e saída para realizar um passeio pela cidade antiga que conserva uma impressionante arquitetura de
barro. Visita ao Templo do Fogo Zoroastro, sede dos zoroastristas em Yazd e centro mais importante dos seguidores
dessa crença no Irã. Visita à Mesquita Jame, um complexo surpreendente de obras da arquitetura islâmica, e às Torres
do Silêncio, local de descanso final dos zoroastrianos. Em seguida, visita ao complexo Amir Chakhmaq, onde de um lado
está a bela Mesquita com seus arcos simétricos e em frente, uma área pública com jardins e fontes. Retorno ao hotel.
Jantar e hospedagem.
7º DIA: 23 DE MAIO DE 2021 – DOMINGO – YAZD/ISFAHAN
Café da manhã. Saída em direção a Isfahan, a principal rota comercial das antigas caravanas e por isso muito rica e
suntuosa. No caminho visitaremos a Mesquita Jame e Pir Nia’s House em Na’in, vila famosa por seus tapetes persas.
Chegada em Isfahan. Jantar e hospedagem.
8º DIA: 24 DE MAIO DE 2021 – 2ª FEIRA – ISFAHAN
Café da manhã. Passeio de dia inteiro à cidade de Isfahan, incluindo visita pela Praça Imam com a Mesquita de Imam e
Mesquita Sheikh Lotfollah, Palácio de Ali Qapu e Palácio de Chehel Sotún (que significa “Quarenta Colunas” em persa).
Este palácio foi inspirado nas vinte finas colunas de madeira que suportam o pavilhão de entrada e que refletidas no
lago da fonte, dão a impressão de serem quarenta. Pela tarde, visita as antigas pontes que cruzam o rio Zayande Rud.
Retorno ao hotel. Jantar e hospedagem.
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9º DIA: 25 DE MAIO DE 2021 – 3ª FEIRA – ISFAHAN
Café da manhã. Saída para visita a Mesquita Yame e a Catedral Armênica de Vank (que significa “monastério” ou
“convento” em armênio), cujo interior é ricamente decorado com uma mistura de imagens islâmicas e cristãs. Restante
do dia livre. Jantar e hospedagem.
10º DIA: 26 DE MAIO DE 2021 – 4ª FEIRA – ISFAHAN/TEERÃ
Café da manhã. Saída em direção a Teerã. No caminho, visita da mesquita de Natanz. Seguiremos para a vila de Abyaneh
e depois para Kashan para visitar o jardim Fin (se o tempo permitir, adicionaremos uma visita a uma das antigas
residências da cidade de Kashan). Continuaremos a caminho de Teerã. Chegada, jantar e hospedagem.
11º DIA: 27 DE MAIO DE 2021 – 5ª FEIRA – TEERÃ
Café da manhã. Saída para conhecer um pouco da capital do Irã, Teerã. Visita ao Palácio Golestan, o mais antigo dos
monumentos históricos em Teerã, ao grande bazar de Teerã e ao Museu Nacional (parte pré-islã). Almoço no
restaurante do Ferdowsi Grand Hotel e à tarde, visita ao Museu das Jóias, com uma das maiores coleções das dinastias
persas e a ponte Tabiat (conhecida localmente como Nature Bridge), a maior passagem para pedestres em Teerã, com
270 metros de comprimento. Retorno ao hotel. Jantar e hospedagem.
12º DIA: 28 DE MAIO DE 2021 – 6ª FEIRA – TEERÃ
Café da manhã. Saída para visita ao Palácio de Sad Abaad, é um complexo, construído pela Dinastia Pahlavi no Bairro de
Shemiran, é uma grande área com belíssimos jardins. Visita também a praça de Tajrish e o Mausoléu de Imam Zadeh
Saleh. À tarde, visita a Torre Azadi, ou Torre da Liberdade, símbolo de Teerã e Torre de Milad, construída em 2003 tem
435 metros, sendo atualmente a 6ª torre mais alta do mundo. Jantar e hospedagem.
13º DIA: 29 DE MAIO DE 2021 – SÁBADO –TEERÃ/ISTAMBUL/SÃO PAULO
Em horário apropriado, traslado ao aeroporto de Teerã para embarque de retorno ao Brasil (conexão em Istambul).
Chegada e fim de nossos serviços.
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O QUE ESTÁ INCLUÍDO
 10 noites de hospedagem, nos hotéis indicados
ou similares em apartamentos standard;
 Café da manhã diariamente;
 Alimentação: 1 almoço e 10 jantares (não
inclui bebidas);
 Traslados de chegada e saída para os
passageiros que chegam/saem nos voos
sugeridos;
 Excursões conforme mencionadas no
programa com guia local em espanhol;
 Viagem feita em ônibus com ar condicionado;
 Entrada nos museus e atrações mencionados
no itinerário;
 Carta-visto para entrada no Irã;
 Acompanhamento de guia desde o Brasil, para
um grupo mínimo de 10 adultos pagantes;
 Seguro de viagem GTA FULL válido por 13
(treze) dias. Coberturas e valores válidos para
passageiros com até 64 anos de idade.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Shiraz
Yazd
Isfahan
Teerã

Noites
2
2
3
3

Hotel
Elysee
Dad
Piroozi
Tehran Grand Hotel

Categoria
Primeira
Primeira
Primeira
Primeira

Importante: Acima de 65 anos, favor nos
consultar sobre diferença de preços e/ou
redução de cobertura.

O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO
 Passagem aérea internacional;
 Traslados de chegada e saída para os passageiros que não
chegam/saem nos voos sugeridos;
 Passaporte e vistos consulares. O visto é retirado na chegada ao
Irã, custo de, aproximadamente, €UR 80.
 Taxas de embarque, aeroportuária, combustível, segurança e
governamentais;
 Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas no roteiro);
 Passeios opcionais e/ou sugeridos;
 Early check in e late check out;
 Extra de ordem pessoal como telefonemas, gorjetas em geral, etc;
 O que não estiver especificado como incluído.
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Saída do grupo com mínimo de 2 adultos pagantes
Em €UR (Euros) e US$ (Dólar americano)
Preço por Pessoa

Forma de pagamento

Quarto
DUPLO

Quarto
INDIVIDUAL

€UR 2.496

€UR 2.874

Tarifa

Taxas de
embarque

US$ 1.227

US$ 440

. Entrada de 25% em depósito
. Saldo no cheque ou cartão de crédito
(Mastercard, Visa ou Diners):
Em até 7 parcelas iguais
Para fechamentos até Dezembro de 2020 .

Parte terrestre

Parte aérea
**

À vista ou em até 5x sem juros nos cartões
Amex, Mastercard e Visa.

** O preço da parte aérea é apenas uma cotação, portanto valores e disponibilidade poderão sofrer alterações até o momento
da emissão. O parcelamento da porção aérea é definido de acordo com as condições da companhia aérea.

Voos sugeridos
Data

Cia. Aérea Voo Cl.

Origem

Destino

Saída

Chegada

17MAI SEG

Turkish

194

V

São Paulo Guarulhos

Istambul

22h35

17h10*

18MAI TER

Turkish

884

V

Istambul

Shiraz

20h40

02h05*

29MAI SÁB

Turkish

879

P

Teerã

Istambul

07h30

09h20

29MAI SÁB

Turkish

193

P

Istambul

São Paulo Guarulhos

13h40

20h55

* Chegada no dia seguinte.

Limite de bagagem: 2 malas de até 23kg (despachadas) e 01 mala de até 08kg (bagagem de mão)
Importante: como regra geral, as companhias aéreas vendem espaço na aeronave e não assentos. Caso tenha preferência por marca ção
antecipada, haverá cobrança de adicional. Consulte-nos no momento da reserva.
Alternativamente, você pode esperar até o check-in abrir 48 horas antes do seu voo e selecionar um assento da sua escolha
gratuitamente. Note que o recurso de escolher e reservar assentos da sua escolha pode ser limitado nesse momento.
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Condições Gerais
RESERVAS
 Para a solicitação da reserva da parte terrestre deverá ser efetuado o depósito da entrada no valor de 25% do
pacote. O pagamento somente poderá ser em depósito.
 Todos os pagamentos serão convertidos em R$ (reais) pelo câmbio do dia.
 Saldo poderá ser efetuado no cheque ou no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).
Opções de parcelamento





Para fechamentos até Dezembro de 2020: Saldo em até 7 parcelas iguais
Para fechamentos até Janeiro de 2021: Saldo em até 6 parcelas iguais
Para fechamentos até Fevereiro de 2021: Saldo em até 5 parcelas iguais
Para fechamentos até Março de 2021: Saldo em até 4 parcelas iguais



Para fechamentos a partir de Março de 2021: Entrada de 40% em depósito e saldo em até 3 parcelas iguais

Pagamentos à vista – 5% de desconto no depósito
Pagamentos no cartão de crédito AMEX, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista.
Dados bancários
Banco Itaú - Ag 0399 / Cc 36 538 -6
Banco do Brasil - Ag 4328-1 / Cc 690862-4
CNPJ -64.521.354/0001-64
Raidho Turismo Viagens Ltda

CANCELAMENTO
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido o valor total da entrada para despesas e custos operacionais
considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços - pelo cliente do Contrato de
Intermediação de Serviços Turísticos.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
· Em casos específicos, e dependendo do prazo de emissão da passagem aérea, gerado automaticamente pelas cias.
aéreas, poderá ser solicitado o valor total referente à passagem aérea por pessoa, separado da parte terrestre.
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o contrato de intermediação de serviços
turísticos que será apresentado na solicitação da reserva;
. Favor solicitar contrato de intermediação de serviços turísticos da Raidho Tour Operator para informações sobre
cláusulas de cancelamento/alteração/transferência de serviços, além de condições específicas para grupos;
. Caso haja alguma alteração governamental, aérea ou de grande variação cambial, nos reservamos o direito de
revisar os preços ou corrigir a diferença, dando a opção ao passageiro de cancelar a viagem, recebendo o reembolso
do pagamento efetuado, menos as despesas operacionais, e mediante regras de cancelamento de fornecedores (vide
contrato de prestação de serviços turísticos).
. Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem GTA FULL incluído no pacote clicando aqui;
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. As saídas dos passeios estão sujeitas à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais;
. O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário;
. Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais;
. Os valores acima são válidos para um grupo de no mínimo 2 adultos pagantes. Caso não atinja o número mínimo de
pessoas, poderá haver diferença de valores e/ou o grupo poderá ser cancelado.
*O acompanhamento de guia desde o Brasil fica restrito à participação de no mínimo 10 adultos pagantes. Caso o
número de participantes seja de 02 a 09, o grupo será acompanhado apenas por guias locais nos destinos.

. Por tratar-se de um grupo por “adesão” a distribuição das acomodações duplas será feita conforme a ordem de
recebimento integral da parte terrestre dos passageiros (salvo casos de casais ou de passageiros já pré -definidos
como viajando juntos). Ao final do fechamento do grupo, se não houver um segundo passageiro para compartilhar
a acomodação dupla, ou caso algum passageiro ainda não tenha efetuado o pagamento integral (por exemplo,
pago somente entrada), será cobrada a diferença para apartamento individual. Em caso de cancelamentos após o
encerramento do grupo, ou que por ventura venha prejudicar ao passageiro que permanece no grupo, aquele que
cancelou terá multa referente ao suplemento para acomodação individual.

DOCUMENTOS
- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países
envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;
- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem;
- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração
dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na
passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte;
- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige -se a
apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte o site
da Polícia Federal.
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DOCUMENTOS IMPORTANTES
(para brasileiros)

IRÃ

PASSAPORTE

✓
Válido por pelo menos 6 meses da data de retorno ao Brasil

VISTO

✓

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACINA
CONTRA FEBRE AMARELA

✓
Deve ser providenciado no prazo mínimo de 10 dias antes do
embarque

✓ - obrigatório |  - não obrigatório
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