İRAN COĞRAFYASINDA KUZEY BÖLGELERİ

Meşhed / Tus / Nişabur / Faremed / Tahran / Erdebil / Tebriz
09 Ekim – 17 Ekim 2022
09 Ekim
Pazar
İSTANBUL / MEŞHED
THY ile saat 20.40’da Meşhed’e uçuş. 01.00’de varış. Otelimize transfer.
10 Ekim
Pazartesi
MEŞHED / TUS / FAREMED / MEŞHED
Kahvaltı sonrası çıkacağımız şehir turumuzda tarihi İpek Yolu üzerinde, batıyı zengin
doğu ülkelerine bağlayan kadim bir vaha şehri , Şia Mezhebi’nde imam sıralamasında 8.
İmam Rıza’nın medfun olması hasebi ile kutsal bir ziyaret yeri olan ve 823 yılında
kurulan şehirde İmam Rıza Türbesi ziyareti. Tus şehrine hareket. Eski ismi olan Sus adı
altında M.Ö 5. Yüzyıllarda Partlar’ın başkenti olmuş şehirde İran Edebiyatı’nın zirve
şahsiyeti eski İran ve Turan hükümdarlarının kahramanlıklarını anlatıldığı Şehname’nin
müellifi Firdevsi’nın anıt mezarı, Haruniye Medresesi, Harun Reşit ve İmam Gazali’nin
mezarlarının ziyaretleri. Faremed köyünde İmam Gazali’nin de şeyhi olan mutasavvıf Ali
kabrinin ziyareti. Meşhed’e dönüş ve akşam yemeği.
11 Ekim
Salı
MEŞHED / NİŞABUR / TAHRAN
Kahvaltı sonrası otelden ayrılış. Nişabur’a geliş. Horasan bölgesinin kültür ve ticaret
merkezi, İpek Yolu üzerinde, adını Sasani hükümdarı 1.Şapur’dan alan Selçuklu
sultanlarının ikamet yeri olan şehirin tanıyacağımız turumudza Nişabur doğumlu Fars
şâir, filozof, matematikçi ve astronom Ömer Hayyam, şair, mutasavvıf, hekim ve eczacı,
Feridüddin Attar’ın türbelerinin ziyareti. Dünyanın en iyi Firuze taşı yataklarının olduğu
şehirde bu değerli taşı işleyen ve satan atölyelerin gezilmesi. Havalimanına transfer ve
Tahran’a uçuş. Akşam yemeğimiz sonrası otelimize transfer.
12 Ekim
Çarşamba TAHRAN
Kahvaltı otelimizde. İran’ın başkenti Tahran turumuzda önce şehri panaromik olarak
tanıdıktan sonra İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin ailesi ile birlikte son 10 yılını
gerçirdiği Niyavaran Saray Kompleksi, Pehlevi Hanedanı’nın kurucusu Rıza Şah
Pehlevi’nin yeni bir çehreye kavuşturulan ve hanedanın yazlık sarayı olarak kullanılan
Sadabat Saray Kompleksi, Tahran’da halkın günlük hayatını gelmişi ve geçmişi ile
yansıtan Tecriş Çarşısı ve Kacar Hanedanı’nın tarihi yapılar grubuna ev sahipliği yapan
Firdevs Bahçeleri ve içindeki dünyaca ünlü olan İran Sineması müzesi gezilecek yerler
arasında. Akşam yemeği sonrası otelimize dönüş.
13 Ekim
Perşembe TAHRAN / REY / TAHRAN
Kahvaltı sonrası devam edeceğimiz Tahran şehir turumuzda Unesco Dünya Mirası
listesinde yer alan ve temelleri Safevi döneminde atılmış olmasına rağmen Kacar
döneminde en şaşaalı dönemini yaşayan 7 Kacar Şahı ve onları izleyen Pehlevi
hanedanının tac giydiği ve aynalı dekorasyonu ile ünlü Gülistan Sarayı ilk durağımız.
İran’ın Elam, Med, Pers, Sasani dönemi ile ilgili nadide eserlerin ve arkeolojik objelerin
sergilendiği ve İran tarihine ışık tutması açısından önemli olan İran Milli Müzesi gezisi
sonrası Rey Şehri’ne hareket. Part İmparatorluğunun başkenti, Selçuklulara kadar İran
coğrafyasının en önemli tıp ve ilim merkezi Selçuklu İmparatorluğunun başkenti Nizamül
Mülk’ün emri ile başlayan eğitim seferberliğnini merkezi olan şehrin tanıtımı sonra Büyük
Selçuklu Devleti’nin kurucusu Tuğrul Bey’in Anıt Mezarı’nın ziyareti. Tahran’a dönüşte
şehrin önemli bir aktivite ve mesire alanı Ab ve Ateş Parkı gezisi. Akşam yemeği sonrası
otelimize dönüş.

14 Ekim
Cuma
TAHRAN / ERDEBİL / TEBRİZ
Kahvaltı sonrası havalimanına hareket. Yol üzerinde Pers İmparatorluğu’nun 2500. Yılı
dolayısı ile Şah döneminde yaptırılan ve devrim sonrası adı Azadi Meydanı ve Anıtı olarak
değişitirilen Tahran’ın sembol mekanının panaromik olarak görülmesindan sonra
havalimanına geliş ve Erdebil’e uçuş. Sasani’lerden Selçuklular’a zengin bir tarihi olan ve
Safeviler’in baba ocağı Safi Dergahı ve tarikatının merkezi bu şehirde Şeyh Safiyuddin
Erdebil’i Dergahı ve Türbesi ziyareti sonrası Tebriz’e geliş. Akşam yemeği sonrası
otelimize yerleşme.
15 Ekim
Cumartesi TEBRİZ
Kahvaltı otelimizde. İlhanlılar, Karakoyunlular devletlerine başkentlik yapmış daha sonra
Safevi Devleti’nin kurulduğu şehir olmuş ve başkent olarak tarihe geçmiş ve Azeri Türk
kimliği taşıyan bu şehri tanıyacağımız turumuzda Tahran’daki İran Milli Müzesi’nden
sonra İran’ın İslam öncesi ve sonrası tarihine ışık tutan Arkeoloji Müzesi, Karakoyunlu
Hükümdarı Cihanşah tarafından yaptırılan muhteşem Gök Mescit, Kacar Hanedanlığının
kış ve yaz bölümleri ayrı olarak inşa ettikleri Behnam Evi, İran tarihinde önemli siyasi
hareketlerin başlangıç noktası olan, 5500 dükkan 40 farklı meslek erbabı, 25 bedesten, 30
mescit, 5 hamam, 12 medreseli yapısı ile dünyanın en büyük kapalı çarşısı olarak bilinen
İran’nın bu Milli serveti Tebriz Çarşı’nın gezilmesi. Tebriz yakınlarında İran’ın
Kapadokya’sı olarak bilinen Kandovan köyünün gezilmesi. Tebriz’e dönüşte Şah Gölü
olarak da bilinen Kacar Hanedanlığı döneminde inşa edilmiş içindeki köşkler ile yazlık
mesire yeri olarak kullanılmış Şah Gölü’nün gezilmesi. Akşam yemeği sonrası otelimize
dönüş.
16 Ekim
Pazar
TEBRİZ / CULFA / TEBRİZ
Sabah kahvaltı sonrası İran ile Azerbaycan’ın Özerk Cumhuriyeti Nahcivan sınırında yer
alan Culfa’ya hareket. Yolumuz üzerinde Yam köyü eteğiinde Şah Abbas Safavi
döneminden kalan Yam Kervansarayında çay molası. Aras nehri kenarında yerleşen Culfa
şehrine vardığımızda UNESCO listesinde yer alan Sain Stephanus kilisesinin gezilmesi.
Yakınında Hace Nazar kervansarayını ziyaret edilmesi. Ünlü öğretmen ve yazar Samet
Behrengi'nin öldürüldüğü yer olarak bilinen Asiyab Harabe değirmeni yerini ziyaret
ettikten sonra, 1800 metre rakımında yerleşen zamanın durduğu Zonuz kasabasının
hemen yakınında yer alan Zonuzaq köyünün gezilmesi. Tebriz’e dönüş ve akşam yemeği.
17 Ekim
Pazartesi
TEBRİZ / İSTANBUL
Erken vakitte havalimanına transfer. 05.40’da İstanbul’a uçuş. 07.55’de varış.
Oteller

Meşhed
Tahran
Tebriz

Pars Hotel
Espinaz Boulvard
Şehriyar

5*
5*
5*

(Otellerin sınıflandırılması İran turizm otoritesinin ülkesel standartları çerçevesindedir.)
Fiyatlar

(Grubumuzun hareketi için minimum kişi sayısı 15 kişidir)

Iki kişilik odada kişi başına
Tek kişilik oda farkı

1350 Euro + THY uçak bileti
350 Euro

Fiyatlara dahil olan hizmetler
Zorunlu seyahat sigortası,
Konforlu araçlar ile tüm transferler ve ulaşım,
5 yıldızlı (*) otellerde konaklamalar, otellerde açık büfe sabah kahvaltıları,
Yerel mutfak kültürünü yansıtan nezih restaurantlarda akşam yemekleri,
Programda yazılı tüm gezi ve ziyaretler,
Meşhed – Tahran ve Tahran – Erdebil iç hat uçuşları
Yerel Türkçe rehberlik,
Müze ve ören yerlerine giriş ücretleri,
Figura Turizm tur liderliği hizmeti,
Yurt dışı çıkış harcı

