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W SERCU ORIENTU

TERMINY WYPRAW     
04.03-19.03.2022  
29.04-14.05.2022
20.05-04.06.2022
09.09-24.09.2022
18.11-03.12.2022

Iran
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● Bazary odurzające zapachami egzotyczniejszych przypraw

● Perskie ogrody wpisane na listę UNESCO

● Spacer po dachach pustynnego miasta Jazd 

● Kolorowy meczet Nasir al Molk, mieniący się wszystkimi kolorami tęczy

● Delfiny, księżycowe krajobrazy i wyjątkowa kultura Zatoki Perskiej

● Zamaskowane kobiety z wyspy Qeshm

● Największy las namorzynowy Bliskiego Wschodu

● Zjawiskowe posiadłości kupieckie Kaszanu

● Podziemne miasto Nuszabad

● Nocleg w karawanseraju Jedwabnego Szlaku i grotach mieszkalnych z półkoczownikami

● Pustynie, słone równiny i wpisane na listę UNESCO najwyższe jardangi świata

● Wieże Milczenia - miejsca podniebnych pochówków zaratusztrian i ich Świątynia Ognia 

● Najstarsze lody świata i irańska kuchnia w domowym wydaniu

● Rękodzieło i sztuka na każdym kroku: perskie dywany, irańskie jedwabie, starożytna sztuka inkrustacji i tworzenia 

drukowanych pieczęciami materiałów qalamkari, miniatury i dużo więcej...

● Noclegi w historycznych posiadłościach zamienionych w butikowe hotele

● …a na koniec miasto matka -  kolebka perskiej cywilizacji - Persepolis 

Główne atrakcje wyprawy do Iranu
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przeżyj z nami wspaniałą przygodę w ameryce 

południowej

DZIEŃ 1 WARSZAWA Wylot do Teheranu i lądowanie przed północą. Przejazd do Kaszan

DZIEŃ 2 KASZAN Domy kupieckie, najpiękniejszy hammam Iranu i eksploracja bazaru

DZIEŃ 3
KASZAN

Perski ogród z listy UNESCO i podziemne miasto. 
Wieczorny przejazd do Esfahan

DZIEŃ 4
ESFAHAN

Dawna stolica Iranu i najpiękniejsze meczety i plac miejski 
z listy UNESCO, pracownie artystów

DZIEŃ 5 ESFAHAN Wieczorny przejazd na nocleg do karawanseraju

DZIEŃ 6
VARZANEH

Wyprawa 4x4 na słoną równinę/ jezioro i pustynię  piaszczystą. 
Wieczorny przejazd do Jazd

DZIEŃ 7 JAZD Zwiedzanie pustynnego miasta

DZIEŃ 8
JAZD

Spotkanie z antyczną religią zaratusztrian. 
Popołudniowy przejazd do Kerman

DZIEŃ 9
KERMAN / PUSTYNIA LUT

Wielokulturowa mozaika miasta i wyprawa 4x4 na pustynię z listy UNESCO. 
Wieczorny przejazd do Mejmand

DZIEŃ 10 MEJMAND Nocleg w grotach mieszkalnych i pobyt wśród półkoczowników

DZIEŃ 11 WYSPA KESZM Wypoczynek na plaży i delfiny

DZIEŃ 12 WYSPA KESZM Przyrodnicze atrakcje wyspy

DZIEŃ 13 WYSPA KESZM Wyprawa do lasu namorzynowego.  Wieczorny przelot do Sziraz

DZIEŃ 14 SZIRAZ Bazary, meczet Nasir al Molk, najstarsze lody świata, czas wolny,

DZIEŃ 15 SZIRAZ Persepolis, mauzoleum Szah Czeraq 

DZIEŃ 16 WYLOT Wylot krótko po północy i lądowanie w Warszawie
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Dlaczego warto poznać Iran?
Iran to ogromny kraj, zamieszkiwany jest przez potomków Cyrusa i Dariusza Wielkiego, ojców perskiej 

cywilizacji. Irańczycy mówią o sobie Persowie, mimo że nie wszyscy nimi są – to kraj zamieszkiwany 

przez kilkanaście grup etnicznych, różniących się od siebie nie tylko językami, w których mówią, ale 

również tym jak wyglądają i jaki styl życia prowadzą. Wielu z nich wciąż jest nomadami 

mieszkającymi jak ich przodkowie od tysięcy lat w namiotach. 

Iran to także kraj wielu wynalazków - od pierwszych lodów świata, aż po antyczne systemy 

klimatyzacyjne. Znajdziemy tu miasta liczące 8000 lat i pustynne osady, do których Jedwabnym 

Szlakiem dotarł Marco Polo. Iran to również ogromnie zróżnicowana przyroda - pustynie i najgorętsze 

miejsce na Ziemi, ale również najprawdziwsza dżungla! Jednego dnia możemy zdobywać ośnieżone 

szczyty górskie, a następnego wykąpać się w gorących wodach Zatoki Perskiej.

Iran to kraj kontrastów,  na Zachodzie kojarzący się z czernią czadorów i islamem. Przekonacie się 

jednak, że to miejsce w rzeczywistości posiada wiele barw i odcieni.
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W Iranie nie musicie mówić po persku, by porozumieć się z miejscowymi – 

to kraj, gdzie do komunikacji wystarczają uśmiechy, pojawiające się na 

twarzach przypadkowo napotkanych osób, serdecznie witających was w 

kraju, którego nie odwiedza się tylko raz. 

Iran to kuchnia. Ta domowa, bo autentyczna i najsmaczniejsza. Bakłażany, 

granaty, pomidory, jagnięcina, koźlina, ryż, berberys, szafran i zioła to 

kwintesencja tutejszej sztuki kulinarnej. To mieszanka słodyczy i 

kwaśnych smaków: od ostrych pikli z mango, aż po gulasze z suszonych 

śliwek i pigwy. To wreszcie najdziwniejsze wyzwania smakowe dla 

odważnych: jogurtowy deser szafranowy z mięsem cielęcym. A może 

owcze móżdżki? Znajdziecie tutaj wszystko, co sprawia, że irańska kuchnia 

jest uważana za jedną z najbardziej różnorodnych kuchni świata.

A to zaledwie wstęp do tego co czeka Was w Iranie!

To jak, berim safar? Ruszamy w podróż?

Ghazal i Bartek - nasi przewodnicy, eksperci od Iranu
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DZIEŃ 1 Lecimy do Iranu
PRZELOT DO TEHERANU

Przed nami komfortowy ok. 8 godzinny międzykontynentalny lot do Teheranu, 

stolicy Iranu.

Spotykamy się na lotnisku. Przed nami niezapomniane wrażenia i wspaniałe 

przygody. Większość pozornie niezbędnych rzeczy w dalekiej podroży okaże się 

całkowicie nieprzydatna. Z odpowiednim wyprzedzeniem poinformujemy, jak 

przygotować się do wyprawy, co wziąć ze sobą, aby czuć się bezpiecznie i 

komfortowo. Po przylocie, niedługo po północy przejedziemy do Kaszanu i  

odpoczniemy po długiej podróży.
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Iran w liczbach
odległość od Polski –  5043 km

powierzchnia: 1 648 000  km²

liczba ludności: 85 000 000  (2021)

języki: głównie perski, azerski/turecki, kurdyjski

temperatura w trakcie pobytu: 5–40 st. C 

(zależnie od miejsca i terminu)

wilgotność: 6–90% 

(zależnie od miejsca i terminu)

waluta: rial irański
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DZIEŃ 2 Zapomniana perła
 KASZAN

Budzą nas złote promienie gorącego słońca. To piękna zapowiedź rozpoczętej przygody. 

Pierwsze zetknięcie ze smakami orientalnej kuchni przy wspólnym śniadaniu w 

towarzystwie irańskiego czaju – to rytuał rozpoczynający każdy dzień naszej wyprawy. 

Po posiłku ruszamy zwiedzać miasto. 

Kaszan położony na południe od Teheranu stanowi dokładną przeciwność przeludnionej 

i chaotycznej stolicy. Jest mieszanką historii, kultury i bogactwa, które uwydatnione 

jest w najpiękniejszych posiadłościach kupieckich, które przez wieki zamieszkiwali bogaci 

Irańczycy. Zaprojektowane z dbałością o każdy szczegół, bogato zdobione gipsem czy 

lustrami są dziś bez wątpienia wielkim symbolem miasta, który będziemy podziwiać w 

pierwszej części dnia. 

Następnie przeniesiemy się do hammamu Sułtana Amir Ahmada, który uchodzi za jedną 

z ładniejszych miejscowych łaźni. Budynek i jego wnętrze pochodzi z XVI w., jednak w 

wyniku trzęsienia ziemi uległ on mocnym zniszczeniom. Obecny wygląd jest wynikiem 

odbudowy w XIX w. Głównym pomieszczeniem jest okazała oktagonalna sala, służąca 

za przebieralnię, pośrodku, której znajduje się ośmiokątny basen, w dalszej części 

gorąca łaźnia, która sprzyjała bardziej kameralnej atmosferze. Całość wyłożona jest 

turkusowymi, mozaikowymi płytkami, przyozdobiona sztukaterią i freskami. Dziś łaźnie 

nie pełnią pierwotnej funkcji, na szczęście jednak są dostępne do zwiedzania.



9



10



11

Kolejnym przystankiem pierwszego dnia jest meczet Agha Bozorg, 

który dosłownie oznacza „Wielkiego Pana”. Budowla powstała w XIX 

w. i jest jednym z najwspanialszych obiektów religijnych w Kaszanie. 

To również doskonały przykład perskiej architektury. Warto tu zwrócić 

uwagę na detale zdobnicze sklepień meczetu – skromne i piękne, 

doskonale wtapiają się w pustynny klimat miasta. 

W drugiej części dnia zjemy obiad, kosztując kolejne specjały 

tutejszych dań.  Po posiłku odwiedzimy wielki bazar. Dzięki swojemu 

dogodnemu położeniu na Jedwabnym Szlaku, w Kaszanie rozwijał się 

handel i rzemiosło. Od IX w. miasto słynie z doskonałej jakości 

ceramiki, jedwabiu i tkanin. Kaszański bazar powstał ok. XII w., a jego 

korytarze łącznie liczą kilka kilometrów długości. Cały kompleks 

obejmuje mniejsze i większe meczety, grobowce, arkady i łaźnie z 

różnych okresów historycznych.

Tutaj damy Wam czas wolny na samodzielną eksplorację bazarowych 

uliczek i zakątków. Gdy braknie tchu sugerujemy przysiąść w jednej z 

lokalnych herbaciarni i przy szklance ciepłego czaju, wsłuchać się w 

miarowy rytm tego niezwykłego miejsca. Dzień zakończymy w 

hotelu.
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DZIEŃ 3 Podziemia i ogrody
KASZAN

Kolejny dzień rozpoczynamy wspólnym śniadaniem w hotelu. Po posiłku kontynuujemy naszą wizytę w 

mieście. Kaszan to zdecydowanie jedno z bardziej klimatycznych miejsc w Iranie. Jest piękne, przyjazne, 

wręcz bajkowe. Aby odkryć mały kawałek raju ukryty za murami udamy się na obrzeża miasta. 

Tuż po przekroczeniu bramy ogrodu Fin, wkroczymy do świata perskich ogrodów, które reprezentują 

idealną symetrię i harmonię. Zarówno ten, jak i inne perskie ogrody w Iranie, kilka lat temu zostały wpisane 

na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ich znaczenie jest niezwykle symboliczne. Z jednej strony 

reprezentują zaratusztriańską harmonię czterech żywiołów, z drugiej symbolizują islamską ideę ogrodów 

Edenu, wspomnianą w Koranie. Pospacerujemy w cieniu drzew, zaobserwujemy przemyślany sposób 

rozplanowania roślin jeszcze z czasów starożytności, zanurzymy zmysły w intensywnym zapachu róż i 

historii.

Druga część dnia zapowiada się również niezwykle ciekawie. Kierujemy się na północ od Kaszanu do małego 

miasteczka Nuszabad, gdzie znajduje się rozległe, podziemne miasto Ouyi. Pomimo imponującej skali, 

starożytne schronienie zostało przypadkowo odkryte niedawno przez mieszkańca kopiącego rów 

kanalizacyjny.  Rozległe 1500 letnie podziemne miasto to sieć labiryntów o głębokości od 3 do 18 m. Składa 

się z trzech kondygnacji tuneli, komór, kanałów wentylacyjnych i służyło do obrony kobiet, dzieci i osób 

starszych w przypadku inwazji obcych sił. Miejscowi przewodnicy zgłębią i rozwiną temat tego niezwykłego 

miejsca, które uważane jest za cud starożytnej architektury i inżynierii.

W ciągu dnia czeka nas także przepyszny, wspólny posiłek. Dzień zakończymy przejazdem do Esfahanu i 

nocnym odpoczynkiem w hotelu.



14



15

DZIEŃ 4 Połowa świata 
ESFAHAN

Znajdujemy się w samym sercu Iranu. Dzień rozpoczynamy wspólnym śniadaniem. 

Esfahan to główny ośrodek turystyczny kraju i trzecie co do wielkości miasto. Swoje lata 

świetności datuje na XVI w. kiedy szach Abbas I Wielki ustanowił w tym mieście stolicę 

perskiego imperium. To wtedy o Esfahanie zaczęto mówić, że jest „połową świata”. 

To tutaj skupiają się najznakomitsze arcydzieła kultury perskiej – bogato zdobione 

meczety, wykwintne ogrody, niepowtarzalne mosty, największe pałace. Centralnym 

miejscem w mieście jest plac Naqsze Dżahan inaczej zwany placem Imama. Powstał 

jako całościowa koncepcja, tworząc urbanistyczną oazę w mieście. Sporą część dnia 

spędzimy właśnie tutaj, podziwiając oszlifowane perły tego magicznego miejsca, np. 

meczet Szejka Lotf Allaha, którego błękitna fasada zlewa się z błękitem nieba. Pierwotnie 

plac miał służyć ceremoniom królewskim oraz grze w polo, ale szybko jego charakter 

zmieniono na handlowy. Dziś możemy przysiąść na trawie, wsłuchać się w szum 

fontann, napić aromatycznej kawy i poczuć klimat tego miasta. Miasta dla nas 

Polaków jakże ważnego. Esfahan nazywany jest miastem polskich dzieci. To tutaj 

właśnie wraz z armią gen. Andersa przybyło ich ok 20 tys. podczas ucieczki z Syberii. 

Wiele z nich zostało tutaj i jest pochowana na miejscowym cmentarzu.

Esfahan to także miasto kupców, artystów i rzemieślników, których tradycje są 

kultywowane do dziś. Będziemy mogli podejrzeć ich pracę oraz niezwykłe dzieła 

qalamkari. Po zwiedzaniu czas wolny i powrót do hotelu na nocny odpoczynek.

    



16



17

DZIEŃ 5 Połowa świata 
ESFAHAN

Po wspólnym śniadaniu kontynuujemy zwiedzanie miasta. Zaczynamy od Czehel 

Sotun czyli Pałacu Czterdziestu Kolumn, który swą nazwę zawdzięcza 20 

kolumnom, podtrzymujących sklepienie oraz ich 20 odbiciom w sadzawce przed 

pałacem. Historia oraz panowanie kolejnych właścicieli tego miejsca jest bardzo 

ciekawa i burzliwa, biorąc pod uwagę ich zamiłowanie do trunków wyskokowych 

oraz wzajemne wyrzynanie się w wyścigu do przejęcia władzy. Pomijając to sam 

obiekt jest wart odwiedzenia. Jego obecny wygląd różni się od pierwotnego, gdyż 

oryginalna, drewniana konstrukcja spłonęła. Wnętrze pokrywają freski o tematyce 

bitewnej oraz biesiadnej. Zostały one zachowane pomimo dzisiejszej radykalnej 

moralności islamskiej.

Stąd przenosimy się do ormiańskiej dzielnicy, która w unikatowy sposób łączy 

kulturę perską i ormiańską. Jest to wynikiem panowania Szacha Abbasa I 

Wielkiego, który wymarzył dla Isfahanu rolę miasta światowego, ludnego i pięknego. 

Aby to osiągnąć deportował w XVII w. część ludności z Kaukazu, zwłaszcza z 

terenów położonych blisko granicy z Imperium Osmańskim. Wielu z nich było 

Gruzinami i Ormianami. Wzmocniło to wpływy ormiańskie na kulturę Iranu. 

Najważniejszym obiektem była tu Katedra Świętego Zbawiciela, popularnie zwana 

Wank, co w języku ormiańskim oznacza monastyr. Najnowszym elementem 

kompleksu jest pomnik upamiętniający ludobójstwo Ormian z okresu I wojny 

światowej. To ciekawe połączenie stylów architektonicznych - islamskich i 

chrześcijańskich. 
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Wieczorem udamy się w drogę do miejsca noclegowego. Czeka nas 

wyjątkowa noc w Karawanseraju. Za czasów Jedwabnego szlaku pełniły one 

funkcje przystanku dla karawan. Dziś to wspaniale urządzone pokoje, które 

zachowały historyczny charakter, okraszone atmosferą luksusu.
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DZIEŃ 6 Sól i piasek pustyni  
VARZANEH

Budzimy się wraz z pierwszymi promieniami słońca. Jemy wspólnie śniadanie i ruszamy w 

drogę. Wskakujemy w terenówki i jedziemy w niezwykłe i wciąż mało popularne turystycznie 

miejsce, które będziemy mieli na wyłączność dla siebie. 

Przed nami wielka równina solna. Bezmiar przestrzeni, gdzie granica między ziemią a 

niebem totalnie się zaciera. Przy pięknej pogodzie spacer tam to lewitowanie w chmurach. 

Stamtąd przeniesiemy się na piaszczystą pustynię i wdrapiemy się na ogromną diunę. Z jej 

szczytu rozpościera się fantastyczny widok na sięgające po horyzont muldy złocistego 

piasku. 

Na obiad udamy się do Varzaneh. To typowe irańskie, miasteczko z nisko ceglano-glinianą 

zabudową i wąskimi uliczkami. Mimo że zamieszkuje je kilka tysięcy mieszkańców, często 

na ulicach nie ma tu żywej duszy. Zjemy tu przepyszny, domowy obiad przygotowany przez 

miejscową kucharkę. 

Po posiłku przejdziemy do Gołębiej Wieży, po drodze napotykając osobliwy jak na Iran widok 

– kobiety okutane od stóp do głów w śnieżnobiałe czadory – czego wynikiem jest ta 

odmienność dowiecie się na miejscu. Dzień się powoli kończy, żegnamy Varzaneh - 

miasteczko, które tkwi w ciszy, palone pustynnym słońcem i udajemy się do Jazd. W hotelu 

wieczorny wypoczynek.
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DZIEŃ 7 Tu byłem… 
marco polo 
Jazd

Dzień rozpoczynamy wspólnym śniadaniem, by zaraz po nim ruszyć na 

podbój kolejnego, wyjątkowego miasta. Jazd to idealne miejsce dla 

miłośników kultury i historii. W rzeczywistości dotyczy to większości 

irańskich miast, jednak to przebija je wszystkie.

Główną tkankę miasta stanowią tradycyjne gliniane domy, labirynty 

wąskich uliczek, których układ nie zmienił się przez ostatnie tysiąc lat 

oraz niesamowity system klimatyzacji, składający się z setek badgirów – 

łapaczy wiatru. To specjalnej konstrukcji wieże, które wtłaczają chłodne 

powietrze do wnętrz zabudowań i mimo, że dziś są zastępowane 

nowoczesną klimatyzacją to są dominującym elementem krajobrazu 

miasta. My zobaczymy najwyższą wieżę wiatrową świata, która góruje nad 

pięknym pawilonem ogrodu Dolat Abad.

Zwiedzimy niezwykły meczet Jameh (Meczet Piątkowy), który szczyci się 

najwyższymi minaretami w Iranie. Wyróżnia się niezwykłym wnętrzem 

wyłożonym przepięknymi, ceramicznymi mozaikami. Następnie udamy się 

do muzeum wody, w którym posłuchamy o starożytnej technice jej 

ujarzmiania, bez której pustynne miasta nie mogłyby powstać.
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Jazd leży u styku Wielkiej Pustyni Słonej i Pustyni Lota. Należy do najbardziej 

suchych, zamieszkałych rejonów kraju. Skąpe opady i brak naturalnych cieków 

wodnych zmusiły mieszkańców do pozyskiwania wody z pobliskich gór za pomocą 

rozbudowanego systemu podziemnych kanałów.

U schyłku dnia, kiedy zachodzące słońce rozpali niebo gorącymi kolorami, 

zabierzemy Was na spacer po dachach tego antycznego miasta. Tutaj każdym 

zmysłem poczujecie prawdziwy orient. Kolację zjemy w starej barwiarni i udamy się 

na nocny odpoczynek.
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DZIEŃ 8 święty ogień 
i zaratusztrianie
JAZD

Kolejny dzień witamy wspólnym śniadaniem i kontynuujemy odkrywanie 

miasta. Wiele wieków temu Jazd był centrum zaratusztrianizmu, 

starożytnej religii Iranu  przed wprowadzeniem islamu. Do dziś jest 

jednym z ważniejszych jej ośrodków. Wspólnie spróbujemy zmierzyć się 

z owianą tajemnicami religią starożytnej Persji i jej przedziwnymi 

rytuałami.

W pierwszej kolejności udamy się do Świątyni Ognia, który dla 

zaratusztrian ma wartość szczególną,  bowiem symbolizuje czystość. 

Według przekazów ogień płonie nieprzerwanie już 1500 lat. Od 

zwiedzających odgrodzony jest szybą, żeby nie zanieczyścić go nawet 

oddechem. 
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Ze świątyni przejedziemy na obrzeża miasta, gdzie na dwóch wzgórzach 

okrągłe konstrukcje na szczytach dominują nad okolicą, skrywając swą dość 

mroczną tajemnicę. To Dakhma – wieże milczenia.

Odmawianie modlitw w kierunku ognia wyróżnia zaratusztrian i nadaje ich religii 

tajemniczości jednak to co szokuje najbardziej to kult czystości i związane z 

nim reguły pochówku zmarłych. O tym jednak dowiecie się już na miejscu.

Warto wspiąć się na szczyt i z góry podziwiać panoramę, napawając się ciszą 

pomyśleć o przemijaniu i o tym, co po sobie zostawiamy.

Po posiłku czeka nas blisko czterogodzinny przejazd do Kerman. Każdy zakręt 

będzie ukazywał kolejne oblicza tego pięknego i wciąż mało odkrytego kraju. 

Zostawiając kłęby kurzu na wyboistych drogach będziemy obserwowali 

zmieniające się za oknem krajobrazy gór, wiejskich osad i ogromnych 

przestrzeni. Po przyjeździe do Kerman, nocny odpoczynek w hotelu.
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DZIEŃ 9 tygiel kulturowy 
i najgorętsze miejsce świata
KERMAN

Dziś następuje punkt zwrotny naszej wyprawy, zjeżdżamy z uczęszczanych przez turystów 

tras, by na pięć kolejnych dni obcować z głęboką prowincją.

Po wspólnym śniadaniu ruszamy w miasto. Kerman – chaotyczny, rozległy i raczej brzydki w 

porównaniu z pięknem irańskich miast, które w ostatnim czasie odwiedziliśmy – jednak to 

miejsce daje podróżnikom możliwość zobaczenia prawdziwego życia w Iranie.

Pierwsze kroki kierujemy do centrum. Tu znajduje się obejmujący 11 000 m2 – kompleks 

Gandż Ali Chana, w skład którego wchodzą plac, łaźnia publiczna, mennica, meczet, 

karawanseraj wkomponowane w rozległy bazar Wakil.  

Gandż Ali Chan rządził 3 prowincjami w latach 1596-1621. Jako władca Kermanu zbudował 

wiele budowli, prezentując nowoczesny styl tamtych czasów. Architektem kompleksu był 

Mohammad Soltani z Jazd. Poszczególne budowle kompleksu są unikatowymi dziełami 

architektury, posiadają niezwykle bogate zdobienia, przepiękne kafle, stiuki, obrazy czy 

łuki. Bazar, który jest integralną częścią kompleksu jest jednym z najstarszych w Iranie. 

Sympatyczni, ale nie nachalni sprzedawcy poczęstują pistacjami, granatami lub zaproszą na 

herbatę.
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Zobaczymy też niezwykłą budowlę, zlokalizowaną półtora kilometra od 

centrum miasta. Jachczal – lodownia, 18 metrowy budynek w kształcie 

stożka. Skosztujemy tu najsmaczniejszych ciasteczek z daktylami, z 

których słynie miasto. Kerman to też miejsce, w którym nasze kubki 

smakowe mogą eksperymentować z lokalnymi smakami i przyprawami.

Po obiedzie wskakujemy w terenówki i ruszamy do najgorętszego miejsca na 

ziemi! Pustynia Lut, wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 

Zajmuje 80 tys. km2 powierzchni, a najwyższa zanotowana temperatura to 

70.7 stopni Celsjusza. Zbudowana jest z silnie zasolonego iłu. Na 

południowych i wschodnich terenach występują wydmy i jest to obszar 

prawie zupełnie martwy, pozbawiony wszelkich roślin. Być może właśnie tak 

wyglądają inne planety?

Po powrocie z Pustyni ruszamy do Mejmand. Droga może wydawać się nieco 

na uboczu, ponieważ musimy wjechać w samo serce gór. Jednak jest to 

trasa niezwykle malownicza, z wysokości 2000 m n.p.m. rozpościerają się 

piękne widoki. Tę noc spędzimy w jedynym w swoim rodzaju domach, 

mieszczących się w grotach skalnych, których niezwykłość będziemy 

podziwiać kolejnego dnia z pierwszymi promieniami słońca.
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DZIEŃ 10 Cisza w jaskini
MEJMAND

Dzień jak zawsze rozpoczynamy wspólnym śniadaniem, zaraz po nim ruszamy w podróż w 

czasie.

Jest na ziemi wciąż takie miejsce, gdzie ludzie mieszkają w jaskiniach, z dala od cywilizacji, w 

zgodzie z naturą i rytmem jaki wyznacza. Mejmand to prehistoryczna osada, w której 

mieszkańcy do dziś prowadzą półkoczowniczy tryb życia, którego rytm podyktowany jest 

zmieniającymi się porami roku. 

Większą jego część spędzają poza wioską, przemieszczając się w poszukiwaniu pastwisk. Na 

zimę schodzą do swoich jaskiń i tak, jak ich przodkowie żyjący tysiące lat wcześniej obywają się 

bez dzisiejszych udogodnień i zdobyczy techniki. Jaskinie to niezwykły system pomieszczeń 

ułożonych piętrowo na łagodnych stokach doliny. Są nieprzerwanie zamieszkane od 3000 lat. 

Czas się tutaj zatrzymał, a chyba największym walorem tego miejsca jest wszechobecna, 

oczyszczająca cisza. To takie niezwykłe i niespotykane w obecnych czasach.

Rozwój turystyki jednak powoduje, że rozwija się tu coś na kształt usług – można tu nabyć 

produkty tradycyjnego rzemiosła, jak płasko wiązane dywany. Czy to dobrze? Odwieczny 

dylemat podróżników. Z jednej strony chcielibyśmy zachować pierwotny i jak najbardziej 

autentyczny charakter miejsc, z drugiej strony odwiedzając je mamy realny wpływ na ich 

przemianę.

Dobrym czasem na podobne przemyślenia, na wspólną rozmowę, na wymianę, wrażeń ostatnich 

dni będzie trasa do Qeshm. Na miejscu będziemy w nocy, sprawna przeprawa promowa, 

zakwaterowanie i nocny odpoczynek.



DZIEŃ 11 WOW! Ale tu gorąco!
WYSPA KESZM

Budzimy się z pierwszymi promieniami słońca w zupełnie innej rzeczywistości. Dziś przełączamy 

się na typowy tryb wakacyjny.  Przez kolejne 3 dni będzie dużo słońca, wolnego czasu i relaksu. 

Keszm to największa wyspa Iranu i Zatoki Perskiej. W ostatnich latach uważana jest za jedno z 

najlepszych miejsc turystycznych w Iranie.  W dawnych czasach pełniła ważną rolę jako aktywny 

ośrodek morski, bywała schronieniem dla buntowników i wrogów rządu.

Na pierwszy rzut oka wydaje się surowa, spalona słońcem i niegościnna jednak jest miejscem 

pełnym niezwykłych dzieł natury, których nie można znaleźć w innych rejonach Iranu. Atrakcje 

przyrodnicze, bliski kontakt z naturą, a także kultura rdzennych mieszkańców wyspy sprawią, że 

będzie to niezapomniany czas. Podczas pobytu na wyspie poznamy tradycyjny dom Bandari, 

będziemy mogli zanurzyć się w rozmowie z tutejszymi mieszkańcami wioski i zaobserwować ich 

codzienny styl życia. To wszystko pozwoli nam jeszcze lepiej poznać Iran, od strony niedostępnej 

zwykłym turystom.

Oprócz błogiego wypoczynku na plaży, wybierzemy się w rejs i przy odrobinie szczęścia 

będziemy mieli okazję zobaczyć dzikie delfiny butlonose, które są stałymi mieszkańcami wód 

Zatoki Perskiej. W ciągu dnia oczywiście będziemy mieli okazję zjeść przepyszny posiłek 

przygotowany przez lokalne kucharki. Wieczorem nocleg u gospodarzy.
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DZIEŃ 12 Przyroda zatoki perskiej
WYSPA KESZM

Kolejny gorący dzień rozpoczynamy wspólnym śniadaniem i kontynuujemy zwiedzanie uroków wyspy. 

Wskakujemy w auta i ruszamy przed siebie. Nasze zmysły wariują. Cudowny chłód klimatyzowanego auta ma 

się nijak do krajobrazów, które mijamy za oknem. Suche i słone przestrzenie, rybackie wioski, puste plaże i 

bezlitosne promienie słoneczne, które siłą wdzierają się do środka.

Wjeżdżamy na teren Geoparku, który w 2006 r. został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Są tu 

dwa cuda natury, które zobaczymy. Bardzo wąski, stromy i wysoki na 100 m kanion Czahkuh , którego 

spektakularne ukształtowanie to efekt wiatru, wody i słońca na przestrzeni tysięcy lat. Miejsce było znane 

pierwszym ludziom na wyspie ze względu na źródła wody pitnej. Czahkuh oznacza „górę z dziurami”, bowiem 

natura wyrzeźbiła w niej naturalne studnie niezwykle cenne dla tutejszej ludności.

Kolejną perłą parku jest jeden z najdłuższych systemów jaskiń solnych na świecie - Namakdan. Ma długość 

ponad 6 km. Wnętrza zachwycają przepięknymi, solnymi stalaktytami, kryształami oraz źródełkami słonej 

wody, która gromadząc się w zagłębieniach przypomina śnieg. Jaskinia ze względu na swe właściwości jest 

zalecana ludziom z problemami układu oddechowego.

Oba te miejsca zachwycają swą bezsprzeczną urodą, jednak wysoka temperatura nie pozwala na zbyt długie 

eksplorowanie więc wracamy. Zanim zapadnie zmrok będziemy podziwiali niezwykłe stroje kobiet ludu 

Bandari. Noszą wielobarwne, kwieciste czadory oraz szarawary. Natomiast twarze zakrywają bardzo 

oryginalnymi maskami, spod których czasami da się dostrzec jedynie figlarny uśmiech. Przenikają ulicami jak 

barwne ptaki, zupełnie inaczej niż większość Iranek, które na co dzień odziane są w czerń. Po dniu pełnym 

wrażeń nocny odpoczynek u gospodarza.
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DZIEŃ 13 Ptasi raj 
WYSPA KESZM

Rozpoczynamy ostatni dzień na wyspie. Po wspólnym śniadaniu, 

wczesnym rankiem płyniemy w rejs.

Oprócz surowego, pustynnego krajobrazu wyspa ma też 

przyjazne, zielone oblicze. To namorzynowy las po północnej 

stronie wyspy – rezerwat biosfery UNESCO i dom dla setek 

tysięcy migrujących ptaków, żółwi i węży wodnych.

Jest gęsty i zielony, przez miejscowych nazywany dżunglą. 

Drzewa zanurzone w słonej wodzie doskonale przystosowały się 

do panujących tu warunków. Las jest domem dla blisko 150 

gatunków ptaków między innymi czapli, czy pelikanów. 

Jeśli zachowamy ciszę to z pewnością uda się ich nie wypłoszyć 

z gęstych koron drzew lub nadmorskiej płycizny. Wśród skał 

geoparku biegają jaszczurki, a na jednej z plaż co roku można 

podziwiać niezwykły spektakl wykluwania się z jaj żółwi 

szylkretowych, gatunku zagrożonego wyginięciem.

Po niezwykłym wodnym spacerze żegnamy się z wyspą i ruszamy 

na lotnisko skąd odlecimy do Sziraz. Po przylocie, 

zakwaterowanie w hotelu i nocny odpoczynek.
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DZIEŃ 14 Wino, poezja i kolory
SZIRAZ

Pierwszy dzień w Szirazie rozpoczynamy wspólnym śniadaniem. Sziraz zwane jest przez 

mieszkańców miastem kwiatów i słowików lub miłości i poezji. Wszystkie te przymioty idealnie 

oddają charakter kulturalnej stolicy Iranu. To tutaj w XIII i XIV w. mieszkali wielcy poeci Saadi i Hafez, 

których grobowce są do dziś chętnie odwiedzane przez miłośników języka perskiego. Być może 

wpływ na rozkwit ich twórczości miały wyborne wina – to właśnie teren prowincji Fars, której stolicą 

jest Sziraz, uważany jest za jedno z pierwszych miejsc na świecie, gdzie zaczęto produkować ten 

szlachetny trunek.

Miasto oprócz historycznych atrakcji, perełek architektonicznych, zapierających dech ogrodów słynie 

z wyjątkowej gościnności i serdeczności jego mieszkańców. W pierwszej kolejności odwiedzimy 

Meczet Nasir al-Molk, znany również jako Różowy Meczet. Jest jednym z najbardziej znanych 

budynków w Sziraz. Słynie z zachwycająco kolorowych wnętrz, misternie malowanych kafelków oraz 

niezliczonych perskich dywanów, które tworzą hipnotyzującą, kalejdoskopową estetykę. 38
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Następnie udamy się na bazar Wakil, który jest głównym rynkiem miasta, z setkami 

sklepów i straganów, które oferują dywany, przyprawy, biżuterię i całe mnóstwo 

innych produktów codziennego użytku. Na szczęście labirynt uliczek, ukryty jest pod 

łukowym sklepieniem, które zapewnia przyjemnie chłodną atmosferę. Zjemy tu 

najstarsze lody na świecie, których receptura jest ściśle strzeżona. 

Ostatnim etapem dzisiejszego dnia jest przepiękny ogród Eram wpisany na listę 

światowego dziedzictwa UNESCO. Słynie z niezliczonej ilości cyprysów. Pośrodku 

ogrodu znajduje się XIX-wieczny pałac Qadżarów z odbijającym światło basenem.

Na koniec trochę czasu wolnego dla subiektywnego odkrywania uroków tego 

pięknego miasta. Z końcem dnia odpoczynek w hotelu.
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DZIEŃ 15 Potęga imperium
SZIRAZ 

Dzień tradycyjnie rozpoczynamy wspólnym śniadaniem. Powoli nasza piękna przygoda dobiega 

końca. Zanim na dobre pożegnamy się z tym pięknym krajem, odwiedzimy prawdziwą perłę 

orientu. Kierujemy się 70 km na północ od Sziraz, by zobaczyć Tacht-e Dżamszid czyli Persepolis, 

które było wspaniałą, ceremonialną stolicą starożytnego imperium Achemenidów ok. 2500 lat 

temu. Miejsce splądrowane przez Aleksandra Wielkiego to szczyt osiągnięć politycznych i 

architektonicznych starożytnego Iranu. Duch prastarych czasów wyraźnie unosi się w ruinach 

jednak bezlitosne promienie słoneczne przeganiają w dalszą drogę. Wracamy do miasta, by na 

koniec odwiedzić dwa ważne miejsca.

Mauzoleum Hafeza, który był najbardziej szanowanym poetą w kanonie literatury perskiej, do 

tego stopnia, że Irańczycy z różnych środowisk potrafią cytować jego wiersze na żądanie. Jego 

grób znajduje się w pięknie utrzymanym ogrodzie i jest miejscem pielgrzymek jego wielbicieli z 

całego świata.

Kolejne Mauzoleum Szah Czeraq, czyli Króla Światła jest malowniczym miejscem pochówku 

dwóch umęczonych braci: Ahmada i Mohammada. Pierwotnie miał prostą formę, ale z czasem 

cały obiekt został pokryty milionem kawałków kolorowego szkła, co czyni go jednym z 

najpiękniejszych obiektów kultu religijnego w Iranie.

Tym niezwykłym spacerem musimy pożegnać się z miastem i naszą wspaniałą przygodą.

Wracamy do hotelu, aby przygotować się do powrotnej podróży. Po północy wyruszamy na 

lotnisko.



43



44



45

DZIEŃ 16 Powrót do polski
PRZELOT DO WARSZAWY

Wylot do kraju. Na lotnisku ostatnie pożegnanie. Jesteśmy pewni, że obrazy z Iranu 

zostaną w Waszych głowach i sercach na zawsze, a nowe znajomości zaowocują 

kolejną, wspólną przygodą.
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CENA ZAWIERA

● Opieka polsko-, angielsko- i perskojęzycznych przewodników Ghazal Foroughi i Bartosza Kapica

● Transfery klimatyzowanym busem typu VIP/komfortowym vanem typu Hyundai H350), przeprawy 

promem, wycieczka łodzią, samochody 4×4

● 10 pobytów w historycznych posiadłościach zamienionych w butikowe hotele, 1 pobyt w 

karawanseraju, 1 pobyt w lodge’u wykutym w skałach, 3 pobyty typu home stay.

● 2 posiłki dziennie – śniadanie i obiad/kolacja

● Bilety wstępu i obsługa lokalnych przewodników tematycznych

● Ubezpieczenie ERGO Ubezpieczenia Podróży – TIP PLUS, 40 000 EUR, KR 5000 EUR, 

NNW 30 000 PLN

CENA NIE ZAWIERA

● Przelotu Warszawa – Teheran i Sziraz – Warszawa (ok. 500 EUR)

● Kosztów uzyskania wizy (250 PLN  + 50 EUR)

● Obowiązkowego testu PCR na COVID-19

● Posiłków poza wyżej wymienionymi i napoi

● Zwyczajowych napiwków dla kierowców (30 EUR/os.)

Ten folder nie jest ofertą sprzedaży w rozumieniu prawa handlowego.  Program może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku 
obustronnego uzgodnienia. W takim przypadku będziemy proponować alternatywne (równomierne finansowo) rozwiązania zastępcze.  
Nierównoważne finansowo rozwiązania wymagają dopłaty nadwyżki w stosunku do obliczonego kosztorysu. Wszelkie prawa do tekstu, 

programu i zdjęć użytych w folderze są zastrzeżone.

koszt uczestnictwa: 

 3550 PLN+2090 EUR+LOTY 

W SERCU ORIENTU

IRAN
TERMINY WYPRAW:     
04.03-19.03.2022
29.04-14.05.2022
20.05-04.06.2022
09.09-24.09.2022
18.11-03.12.2022
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Ghazal foroughi 
i bartosz kapica

PRZEWODNICY
+48 501 740 604 

iran@legalnomads.pl

Ania Olejniczak
BIURO

+48 509 627 711 
ania@legalnomads.pl

www.legalnomads.pl

Z prawdziwą przyjemnością polecam 
wyprawy organizowane przez. Namibia to 
dziewiczy, ale niesamowicie piękny kraj, 

dzięki profesjonalizmowi i doświadczeniu 
organizatorów nic nie odwracało mojej 

uwagi od jej pięknych krajobrazów. Dziękuję 
za wspaniałą atmosferę, a przede 
wszystkim prawdziwą pasję ekipy.

Mateusz poznański
Dyrektor Banku - ING Bank Śląski

Jeśli poszukujecie wygód, paskudnych drinków z 
all-inclusive i basenów z podgrzewaną wodą, to 

zdecydowanie odradzam. Jeśli natomiast chcecie 
doświadczyć traperskiej przygody, zanurzyć się głęboko 

w Afryce, zobaczyć jak naprawdę wygląda życie 
rdzennych mieszkańców tego ogromnego kontynentu, 

zajrzeć w miejsca, gdzie turyści nie zaglądają i to 
wszystko we wspaniałej atmosferze pionierskiej 

przygody, to trafiliście pod właściwy adres. 

MICHAŁ truchanowicz
Microsoft, Key Account Manager

Mega ludzie. Wszystkie chwile z nimi 
spędzone są warte całego worka 

kolumbijskich peso.

Grzegorz słowiński
uczestnik Projektu Kolumbia

Moje wszelkie oczekiwania dotyczące 
tego wielkiego kawałka Afryki się 

spełniły, a moje ego zostało w pełni 
zaspokojone, tym co zobaczyłem, 

przeżyłem i tym co przygotowano dla 
mnie w Namibii. Auta terenowe, 

namioty i doborowe towarzystwo – to 
prawda, spełniły się moje marzenia

Piotr Deutsch
Prezes firmy ProOffice

Moje oczekiwania co do wyprawy zostały zrealizowane 
już w drugim dniu, a pozostałe dni 

to kolejne dawki niezapomnianej i niewiarygodnej 
przygody i pozytywnej energii. Ludzie, zwierzęta, 

krajobrazy – wszystko było niesamowite. Ich 
doświadczenie, wiedza, profesjonalizm oraz dobroć 
i prawdziwość sprawi, że będzie to wasza najlepsza 

w życiu przygoda.

Bartek rysak
uczestnik Projektu Namibia

Drugiego dnia wieczorem w Botswanie na 
kamping "przyczłapał" sobie dość potężny 
czarny nosorożec i wystarczyło zrobić 5 

kroków żeby go klepnąć w tyłek. I tak 
zaczęła się moja przygoda...

Izabela szymańska
uczestniczka Projektu Botswana

mailto:igor@legalnomads.pl
mailto:ania@legalnomads.pl
https://www.facebook.com/LegalNomadsPL/
https://www.instagram.com/legalnomads.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCjgThCa-vMw4yoPtDr6UZkg
https://vimeo.com/user38412692
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Przygoda czeka, nie zwlekaj!
Mamy tylko 8 miejsc :)

48

Arequipa
Wyjątkowa i niepowtarzalna, 
przez mieszkańców nazwana 

„Białym Miastem”

wygasły Wulkan Chucura
na wysokości aż 4910 m n.p.m.

Kanion Colca
Najgłębszy kanion na Ziemi z punktem 

obserwacyjnym kondorów

wyspy Amantani i Taquile
Dowiemy się jakim rzemiosłem parają się 

tam mężczyźni Machu Picchu
Jedną z najpiękniejszych 
tras na świecie Inka Trail

Święta Dolina Inków
Pełną urokliwych krajobrazów 

nad rzeką Urubamba Lima
Stolica Peru

Jezioro Titikaka
Najwyżej położone żeglugowe 

jezioro na świecie,

Cusco
W języku keczua nazwane 

„Pępkiem Świata”
Amazonia

Rejs rzeką Madre de Dios


