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                                                                            Brunelstraat 7  

                                                                              9404 KA Assen 

                                                                              06 38 30 42 49 

                                                                                             info@persian-bridges.com 

                                                                                     persian-bridges.com                     

15 – daagse rondreis Iran  
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Reisoverzicht: 
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Heenreis 03-01-2020 

Het verzamelpunt: NS-station Assen. Tijd: wordt te zijner tijd doorgegeven. 

Transport naar Schiphol en intercontinentale vlucht Austrian Airlines naar Teheran 

Imam Khomeini. 

 Vertrek vanaf Schiphol 10:10 uur  

 Aankomst Airport Teheran Imam Khomeini 20:00 uur (lokale tijd ) 

Overnachting incl. ontbijt: Tehran Grand Hotel. 

 

Informatie over de accommodatie: 

Tijdens uw verblijf in Teheran overnacht u in het hotel Tehran Grand Hotel.  

Het hotel is gevestigd in het hart van de stad Teheran. 

 Het hotel is het best te omschrijven als een boutique hotel en bestaat sinds 

1977. 

 Het hotel is 45 minuten verwijderd van Imam Khomeini international Airport. 

 U kunt van de Perzische koffie en thee aspecten genieten in het Iraans koffie- 

en theehuis gevestigd in het hotel. 

 

Teheran اناس هران ت  ت

Uw reis start en eindigt in de moderne hoofdstad van Iran, waar ruim 10 miljoen 

inwoners elke dag door de drukte naar hun werk reizen. Teheran is gelegen in het 

noorden van Iran en is in 1788 door Agha Muhammad Khan uitgeroepen tot de 

hoofdstad. De stad ligt aan de voet van het Elboersgebergte dat vooral in de winters 

veel toerisme ervaart vanwege de ski-mogelijkheden. De stad is toeristisch gezien 

voornamelijk bekend vanwege de indrukwekkende bazaars in het Zuiden van de 

stad, het voormalige paleis van de Sjah en de vele parken en musea.  

De meest centraal gelegen parken in Teheran zijn Ferdowsi-square en het Laleh-

park. Ondanks dat het tegenwoordig een moderne stad is, kent Teheran ook veel 

historische aspecten. De architectuur van de antieke gebouwen in Teheran 

weerspiegelt de geschiedenis van de stad. 
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Attracties die in het reisprogramma zijn opgenomen: 

 Het weelderige Golestanpaleis is een meesterwerk uit het Qajaren tijdperk. 
Het toont de zeer geslaagde vermenging van oude Perzische kunstnijverheid 
en architectuur met Westerse invloeden. Golestan is gebouwd rondom een 
tuin met zwembaden en plantgebieden en vormt een van de oudste groepen 
gebouwen in Teheran. Het ommuurde paleis werd de regeringszetel van de 
familie Qajar, die in 1779 aan de macht kwam en Teheran tot de hoofdstad 
maakte. De meest karakteristieke kenmerken en ornamenten dateren uit de 
19e eeuw. Het paleis werd een centrum van Qajari kunst en architectuur en is 
tot op de dag van vandaag een bron van inspiratie voor Iraanse kunstenaars 
en architecten. 

 National Jewelry Museum. In het museum wordt de beroemde pauwentroon 
bewaard. De pauwentroon is gemaakt met bladgoud en 26.733 edelstenen. 
Geopend van za t/m di tussen 14:00-16:00 uur.  

 Bame Teheran. Een populaire plek in het Alboers gebergte ten noorden van 
Teheran. Nergens is het uitzicht over de stad zo mooi als vanaf deze locatie.   

 

Attracties die u zelfstandig kunt bezoeken: 

 Tehran Grand bazaar, Iraanse kruiden en specerijen.  

 Laleh Park, het grootste park in Teheran.  

 Borj-e-Milad, 435m hoge toren voor een perfect uitzicht op de stad. Onder 
de antenne zijn 12 verdiepingen, het dak is 315 m hoog. Er is zowel een 
lift als een trap naar deze verdiepingen.  

 Oude Amerikaanse ambassade (Den of espionage), als museum 
opgesteld met propagandistische en extremistische kunst. 

 

04-01-2020 

Na het ontbijt wordt het Golestanpaleis bezocht. `s Middags wordt na de lunch het 

National Jewerly Museum van Teheran bezocht. Het avond diner en de overnachting 

hebben wij in het Tehran Grand Hotel. `s Avond is er de mogelijkheid om met de bus 

mee te rijden naar de Bame van Teheran. Vanaf deze plek kunt u de enorm grote 

stad Teheran bewonderen. 

 

 

 

 

 

    Foto: Golestanpaleis                          Foto: Azadi toren   
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05-01-2020  

Na het ontbijt in het Tehran Grand Hotel verlaten we Teheran en rijden daarbij nog 

even langs de Azadi toren. Hier hebben wij de mogelijkheid voor een kleine 

tussenstop om een foto te kunnen maken. Wij zetten dan koers richting de stad 

Kermanshah. Onderweg wordt er gestopt voor de lunch en daarna rijden we verder 

naar Behistun. Na deze bezichtigingen brengt onze chauffeur ons naar het hotel, 

hier is ook het diner voor ons gereserveerd. 

Attracties die in het reis programma zijn opgenomen: 

  

 De Azaditoren, in 1971 geopend ter viering van het 2500-jarig bestaan van 
het Perzische rijk. De architect van de toren is Hossein Amanat en de toren 
heeft een hoogte van 45 m 

 Bisotun (of Behistun) is het rotsreli”f dat op zo’n indrukwekkende wijze in de 
tentoonstelling in het Drents Museum was opgenomen. De plek ligt langs de 
oude handelsroute die de Iraanse hoogvlakte met Mesopotamië verbindt. Het 
belangrijkste monument van dit archeologische UNESCO werelderfgoed is 
het magnifieke bas-reliëf en de inscriptie in spijkerschrift die in opdracht van 
Darius de Grote zijn vervaardigd toen hij de troon van het Perzische Rijk 
besteeg in 521 v.Chr. Het reliëf beeldt Darius uit met een boog, als een teken 
van soevereiniteit. De inscriptie is geschreven in drie talen.  

 

 

Informatie over de accommodatie: 

 Hotel Pars Kermanshah. 

 Het hotel heeft 4 sterren en valt onder de Parsian Groep. 

 24 uurs restaurant/koffieshop. 

 De ligging is in hartje centrum. 

 

Kermanshah شاه رمان  ك

Kermanshah is een stad in het westen van Iran en hoofdstad van de gelijknamige 

provincie. De stad heeft 850.000 inwoners en is bekend om zijn tapijtnijverheid en de 

nabijgelegen archeologische overblijfselen van de Taq-e- Bustan uit het tijdperk van 

de sassaniden. De provincie heette van 1979 tot de jaren 90 Bakhtaran. 
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06-01-2020 

Na het ontbijt verlaten wij het Pars hotel Kermanshah en rijden dan als eerste naar 

Taq e Bostan. We bekijken daar de prachtige rotsreliëfs. Daarna rijden we naar 

Hamadan. Tijdens deze rit maken wij een uitstapje naar de watergrotten van Ali 

Sadr. 

Tip: neem warme kleding mee, het kan koud zijn in deze grotten. 

Attracties die in het reis programma zijn opgenomen: 

 Taghbostan / Taq-e Bostan (boog van de tuin of boog van steen), een 
beroemd reliëf in West-Iran uit de tijd van de Sassaniden (226-650 na Chr.) 

 Ali Sadr Water cave, is de langste watergrot ter wereld. De grotten zijn 
tientallen meters hoog en bestaan uit meerdere verlichte meren en kanalen. 
De grotten zijn bedekt met mooie stalactieten en stalagmieten.                         
In kleine bootjes kunt u hier rustig rond kijken.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Foto: Taq-e Bostan                                    Foto: Ali Sadr Water cave 

                            

Hamadan همدان 

Hamadan is de hoofdstad van de gelijkmatige provincie Hamadan. De stad  bevindt 

zich ongeveer 400 km ten zuidwesten van Teheran en telt 525.000 inwoners. De 

omgeving van Hamadan is groen, bergachtig op een  hoogte van 1850 m aan de 

voet van de 3574 m hoge berg Alwand.  

De stad werd  gesticht door de meden en was de hoofdstad van het Medisch rijk.  

Men vermoedt dat de stad in de 7e eeuw v chr. Is gesticht door Assurbanipal. 

Gedacht wordt dat Hamadan is gebouwd op de oude plaats Ecbatana. 
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Informatie over de accommodatie: 

 BuAli Hotel Hamadan. 

 Het hotel heeft 4 sterren en valt onder de Parsian groep. 

 24 uurs restaurant/ koffieshops. 

 De ligging is in hartje centrum. 

 

07-01-2020 

Na de overnachting en het ontbijt in BuAli Hotel Hamadan, vertrekken wij vandaag 

naar de stad Kashan. Onderweg wordt er een lunch genuttigd en na de middag 

bezoeken wij de Fingarden. In de stad Kashan wordt er overnacht in het Negarestan 

Hotel Kashan. 

Attracties die in het reisprogramma zijn opgenomen: 

 Fin Garden: Een van de beroemdste tuinen, aangelegd tussen 1633 en 1666. 

De tuin heeft een ingenieus watersysteem en hoort sinds 2012 bij het Unesco 

Wereld erfgoed. Hier maken wij een bezoek aan de traditionele huizen en de 

beroemde Fintuinen, die u een 

beeld geven van hoe het Iraans 

paradijs eruit moet zien.  

                                                                

 

 

Foto: Fingarden 

Kashan شان ا  ك

De stad Kashan bevindt zich in de provincie Eşfahān op het hoogland van Iran. Het 

ligt ongeveer 200 kilometer ten zuidwesten van Teheran en heeft zo'n 275.000 

inwoners (2011).Kashan is een middelgrote woestijnstad in centraal Iran. 

 

Informatie over de accommodatie: 

 Het hotel Negarestan ligt op loopafstand van de Fin Garden. 

 Het is een modern hotel met 56 kamers op 8 verdiepingen. 
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08-01-2020 

Deze morgen vertrekken wij na het ontbijt naar de geplande tussenstop in de stad 

Nain. Hier bezoeken wij een ondergrondse watermolen en krijgen informatie over het 

ingenieuze systeem van de qanats. Nadat wij dit hebben bezichtigd, vervolgen wij 

onze reis naar de stad Yazd. Tijdens deze rit zal er ook een tussenstop voor een 

lunch gemaakt worden. Wij verblijven 2 nachten in de stad Yazd in het Dad Hotel 

Yazd. 

Attractie die zijn opgenomen in het reisprogramma: 

 In de stad Nain bezoeken wij een voormalige watermolen, die 30 meter onder 
de grond ligt. Wij komen daar via een 100 meter lange tunnel die langzaam 
afdaalt. U zult versteld staan van het vernuft waarmee de Iraniërs op deze 
plek een watermolen hebben kunnen aanleggen. Het heeft alles te maken 
met het nog steeds functionerende eeuwenoude systeem van de qanats, 
waarmee water vanuit de bergen naar de woestijn wordt getransporteerd.  

 

Yazd 

Het is één van de oudste steden van Iran en sinds 2017 staat de stad op de Unesco-

Werelderfgoed lijst. Yazd is een bijzondere woestijnstad met een oud stadscentrum. 

Wat zeker bezichtigd moet worden is het oude stadscentrum, een doolhof van 

avontuur door authentieke zandkleurige steegjes waarvan de muren gemaakt zijn 

van gedroogde modder. Vanuit de dakterrassen bewondert u de bijzondere 

koepeldaken en minaretten van de Jame Mosque. 

Informatie over de accommodatie: 

Tijdens uw verblijf in Yazd overnacht u in het Parsian Hotel Yazd. 

 Het is een comfortabel 3 sterren hotel met 33 kamers. 

 Gelegen aan de Yazd Boulevard, populairste hotel van de omgeving. 

 

 

 

 

    

 

                      Foto: Stad Yazd met zicht op de Badgirs. 
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09-01-2020 

Na een heerlijk ontbijt stappen wij in de bus voor een bezoek aan de Dakhma-ye 

Zatoshti (ook wel: Torens der Stilte). De torens maken deel uit van de zoroastrische 

traditie. Yazd is de stad van het zoroastrisme, met de profeet Zarathustra als 

grondlegger van deze zeer oude religie. Ook wordt de zoroastrische vuurtempel 

Atashkades bezocht. Voor de lunch gaan we terug naar de oude stad Yazd. Na de 

lunch vertrekt de bus richting het hotel en heeft u de dag verder vrij te besteden. `s 

Avonds wordt er in het hotel Parsian Hotels Yazd gedineerd en overnacht. 

Attracties die zijn opgenomen in het reisprogramma: 

 Vuurtempel Atashkades. Het vuur dat in de Zoroastristische vuurtempel 
brandt, brandt naar verluidt al sinds het jaar 470.  

 Badgirs: Millenia na millenia hebben generaties hun leven alsmaar aangepast 
aan het woestijnklimaat wat terug te zien is in de architectuur in Yazd, de stad 
van de windvangers. Feitelijk zijn de Badgirs de airco van de oudheid. 

 Dakhma-ye Zatoshti (ook wel: Torens der Stilte). In deze indrukwekkende 
monumenten van de zoroastrische religie legden men de lichamen van 
overledenen neer, zodat ze door de gieren ontvleesd konden worden.  

 

Attracties die u zelfstandig kunt bezoeken: 

 Vrijdagmoskee van Yazd. De moskee waarvan de bouw begon in de 12e 
eeuw is nog steeds in gebruik. De moskee is een duidelijk voorbeeld van de 
Azeri stijl binnen de Perzische architectuur en wordt bekroond door de 
hoogste twee minaretten in Iran. Het portaal is versierd met schitterend 
tegelwerk wat overwegend blauw van kleur is. 

 Amir Chakhmaq Moskee. Het Amir Chakhmaq complex is een van de mooiste 
plekken van de stad. Het bestaat uit een moskee, een badhuis, een put, een 
karavansarai, een banketbakkerij en een traditionele begraafplaats. Hier 
komen veel gezinnen om een gezellige dag door te brengen. 

 

 

                                                                            Foto: Atashkades 

 

 

10-01-2020 

Hotel Pars Yazd zwaait ons na het ontbijt uit en we zetten de reis voort naar de stad 

Kerman. Rond de middag luncht u in Rafsanjan en hier bezichtigen we de pistache 

plantages. Daarna brengt de bus ons naar het Parsian Hotel Asadi Kerman. Na het 

diner is er de mogelijkheid om de Fathabad Garden te bezichtigen. 
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Attractie die is opgenomen in het reiprogramma: 

 Fathabath Garden, is één van de mooiste tuinen in Iran en een waardevolle 
historische plek vanuit de Qajar periode. Hier zal U duidelijk worden waar de 
term paradijs vandaan komt. 

 

Kerman  رمان  ك

Kerman is de hoofdstad van de provincie Kerman. De stad is gelegen in het 

zuidoosten van Iran en telt 534.000 inwoners. Het ligt op een plateau te midden van 

de heetste woestijn ter wereld: de Dasht-e Lut. Haar platte, zandkleurige daken zijn 

omgeven door bergen en middeleeuwse burchten. Kerman staat bekend om 

prachtige moskeeën, bazaars, hammams en het enige Zoroastrische museum ter 

wereld. 

 

Informatie over de accommodatie: 

Tijdens uw verblijf in Kerman overnacht u in het hotel Persian Asadi Hotel Kerman.  

 Het is een comfortabel hotel met 4 sterren. 

 Het hotel bevindt zich op een heuvel met uitzicht op de stad Kerman. 

 Het hotel telt 60 hotelkamers en suites. 

 

 

 

 

 

 

Foto`s: Stad Kerman 
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11-01-2020 

Vandaag reist u na het ontbijt naar de stad Shiraz. Onderweg wordt er een 

tussenstop voor de lunch gemaakt. In het hotel Karimkhan Shiraz zult u 3 nachten 

verblijven. 

Attracties die zijn opgenomen in het reis programma: 

 Vakil Bazaar, een bazaar met authentieke aspecten, handgemaakte spullen 
en Iraanse specerijen.  

 Persepolis. Hier hebt u alle tijd om de ruïnes te bezoeken van dit ooit zo 
machtige paleiscomplex van koning Darius, dat verwoest werd door 
Alexander de Grote. Persepolis stond vooral bekend om de eindeloze rijen 
van reliefs met onderdanen die uit alle hoeken van het rijk van Darius 
hierheen kwamen om geschenken aan te bieden.  

 Firuzabad: het Paleis van Ardashir Pāpakan is de ruine van een kasteel, 
gelegen op de hellingen van de berg waarop Qal'eh Dokhtar is gelegen. Het is 
gebouwd in 224 door koning Ardashir, de eerste koning van het 
Sassanidische Rijk.  

 Thombe van Hafez, een graftombe gewijd aan de dichter Hafez. Hafez 
woonde in de 14e eeuw in deze stad en wordt beschouwd als één van de 
grootste dichters ter wereld.  

 Qur’an Gale, een historische koran poort. 

 

Attracties die u zelfstandig kunt bezoeken: 

 A bgh van Eram, een Perzische tuin. Deze tuin is toegevoegd aan de Unesco 
Werelderfgoedlijst en is een oase van rust in de drukke stad Shiraz. 

 Vakil Mosque, een historische moskee gebouwd tussen 1751 en 1773. De 
moskee heeft een oppervlakte van 8660 vierkante meter en slechts 2 iwans in 
plaats van de gebruikelijke 4. De iwans en het plein zijn versierd met typische 
Shirazi haft rangi tegels. 

 

Shiraz يراز ش  

Shiraz is één van de oudste handelssteden van Iran en de hoofdstad van de 

provincie Fars. De stad Shiraz ligt in het hart van het oude Perzisch rijk en wordt ook 

wel “De stad van de rozen en nachtegalen” genoemd. Voor reizigers met passie voor 

de oudheid is deze stad de perfecte basis bestemming. Shiraz staat ook wel bekend 

als stad van de dichters, de literatuur, zijn wijn en de bloemen. Shiraz ligt aan de 

voet van het Zagrosgebergte en telt ruim 1,2 miljoen inwoners. Ook de bekende 

druivensoort Shiraz is afkomstig uit deze stad. 
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Informatie over de accommodatie: 

 Het hotel is traditioneel en luxueus. 

 De hotelkamers zijn comfortabel en luxueus. 

 Het hotel heeft een traditionele Iraanse keuken. 

 Het hotel bevat een Iraans theehuis. 

 Er is een sportcentrum in het hotel aanwezig, gebruikmaking hiervan is 

inbegrepen. 

 

12-01-2020 

Na het ontbijt in Shiraz vetrekken wij naar de Vakil Bazaar en aansluitend brengen 

wij een bezoekje aan de Vakil Mosque. `s Middags lunchen we in de stad Shiraz en 

bezichtigen wij de historische Koran poort en de Thombe van Hafez. 

13-01-2020 

Na heerlijk te hebben ontbeten vertrekken wij naar Firuzabad, waar we het paleis 

bezoeken dat de eerste koning van de Sassaniden in 224 na Chr. liet bouwen.  

Op de weg terug naar het hotel wordt er een lunch gereserveerd. `s Middags en `s 

avonds hebt u vrij te besteden. 

14-01-2020 

Deze dag verlaten wij na het ontbijt Shiraz richting Persepolis en Pasargad. Hier 

wordt ook een lunch ingepland en daarna zetten wij de reis voort naar de stad 

Isfahan. 

Attracties die zijn opgenomen in het reis programma: 

 Meidan Emam, of het plein van de Imam. Ten tijde van de aanleg was dit het 
grootste plein ter wereld. 560 m lang en 160 meter breed. Na de Iraanse 
revolutie kreeg het plein zijn huidige naam die verwijst naar ayatollah 
Khomeini. Het plein is door UNESCO tot werelderfgoed verklaard in 1979. 
Hier is te bezichtigen: de grote bazaar van Isfahan, Sjeik Lutfallahmoskee, 
moskee van de sjah en aan de westzijde het Ali Qapu- paleis. (Dit wordt in het 
reisprogramma opgenomen.) 

 Khajou brug of De Si-o-se Pol brug bij zonsondergang. De mooiste brug met 
33 bogen over de Zayandeh rivier. In het donker ziet de brug door de 
verlichting er prachtig uit. 

 Armeense wijk Jolfa. De christenen van Isfahan -een groep van ten minste 
100.000 personen- hebben een heel speciale plaats in de geschiedenis. Als 
enige niet-islamitische groep in Iran hebben ze hier door de jaren heen altijd 
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hun gang kunnen gaan en werd hun geloof gerespecteerd. Het meest 
bijzonder is de Vank-kathedraal, gebouwd tussen 1606 en 1655. Deze 
orthodoxe kathedraal is het paradepaardje van de Armeense Kerk in Iran. 

 

Isfahan فهان ص  ا

Isfahan (Esfahan) is één van de mooiste steden van de wereld,  

en ligt ongeveer 340 km ten Zuiden van Teheran. Vanuit het Perzisch vertaald 

betekent Isfahan letterlijk ‘de helft van de wereld’. Hiermee wordt bedoeld, dat als u 

Isfahan hebt ervaren, u de halve wereld hebt gezien. Isfahan is de meest populaire 

stad in Iran, vooral toeristisch gezien. De stad wordt ook wel gezien als 

openluchtmuseum met zijn traditionele cultuur en kleurrijke omgevingen. Isfahan is 

gelegen aan de voet van het gebergte Kuh-e Soffeh. Van het westen naar het 

oosten stroomt, dwars door het hart van de stad, de rivier Zayande. Over deze rivier 

zijn vele bruggen gebouwd. Deze meesterwerken spelen een belangrijke rol in de 

tradities en cultuur. De plaatselijke bevolking gebruikt deze bruggen vaak ook als 

ontmoetingsplaats. De oudste brug in de stad is de Shahrestan. De meest populaire 

brug is de Khaju en het langste bruggencomplex bestaande uit 33 bruggen wordt 

ook wel de Si-o-se pol genoemd. 

Informatie over de accommodatie: 

 Tijdens uw verblijf in Isfahan overnacht u in het hotel Piroozy Hotel Isfahan.  

 Het hotel heeft een 4 sterren ranking en telt 96 kamers. 

 Het hotel is centraal gelegen en is 1,8 km verwijderd van het stadscentrum. 

 Het hotel beschik over een koffie- theehuis en een barber shop. 
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15-01-2020 

`s Morgens na het ontbijt vertrekken naar het plein van de imam. Lunchen in de stad 

Isfahan en daarna zetten we de reis voort naar Chehel Sotoun. Na terugkeer in het 

hotel wordt er gedineerd en kunt u de avond vrij besteden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: plein van de Imam          Foto: sjeik Lutfallahmoskee 

16-01-2020 

Na het ontbijt verlaten wij de stad Isfahan richting Teheran. Wij maken een 

tussenstop in de stad Qom. In deze stad kunt u ook van een lunch gebruik maken. 

Na deze bezichtiging vertrekken wij naar onze eindbestemming Teheran. Hier 

maken wij weer gebruik van het Grand Hotel Tehran. In het Hotel is ook het diner 

geregeld. 

Qom م  ق

Qom is het centrum van de provincie Qom en telt iets meer dan 1 miljoen inwoners. 

De stad is een heilige stad voor sjiitische moslims. Vanaf de 7de eeuw ontpopte 

Qom zich met Ray en Kashan tot een zeer belangrijk sjiitisch bedevaartsoord. In 816 

stierf Fatima, de zus van de achtste Imam Reza, in deze stad op doorreis naar haar 

broer in Mashad. Door haar mausoleum nam de faam van Qom toe. Van ver ziet 

men tegenwoordig de gouden koepels en sierlijke minaretten van het heiligdom, dat 

niet toegankelijk is voor niet-moslims. Qom was ook de plek waar ayatollah 

Khomeini jarenlang woonde, studeerde en islamitisch onderwijs gaf. 
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          Foto: Qom 
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17-01-2018  

Terugvlucht: 03.20 Iraanse tijd 

 

Bestemmingen van de reis 
 
 

Bestemming Stad Verblijf  
 

1. Startpunt  Teheran  Teheran Grand Hotel  

2.  Kermanshah  Parsian Hotel 
Kermanshah  

3.  Hamadan  Parsian BuAli Hamadan 
Hotel 

4.  Kashan  Negarestan Hotel Kashan  

5.  Yazd  Dad hotel Yazd  

6.  Kerman  Kerman Pars Hotel  

7.  Shiraz  Karimkhan Hotel Shiraz  

8.  Isfahan  Piroozi Hotel Isfahan  

9. Eindpunt  Teheran  Teheran Grand Hotel  

 

Tijdsduur van de reis 
 

Teheran-> Kermanshah  6,01 uur. (500,9 KM)  

Kermanshah-> Hamadan 2,30 uur. (184,1 KM) 

Hamadan-> Kashan  4,20 uur. (399,6 KM) 

Kashan-> Yazd  4,12 uur. (391 KM) 

Yazd-> Kerman 4,00 uur. (368,7 KM) 

Kerman-> Shiraz  6,47 uur. (565,6 KM) 

Shiraz-> Isfahan  5,30 uur. (482,5 KM) 

Isfahan-> Qom 3,18 uur. (315,1 KM) 

Qom->Teheran  2,13 uur. (147,1 KM) 

Teheran Grand Hotel-> Airport Teheran  31 min.  

 

***Reisduur is berekend zonder tussenstops 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Pag.17   Rondreis Iran 2020 – Vincent van Vilsteren – Iliyas Hoshyar Persian Bridges 

Accommodatie 
 

Bestemmming  Website  Telefoonnummer  

Teheran Grand Hotel  Tehrangrandhotel.com 00982181000 

Parsian Hotel 
Kermanshah  

Kermanshah.pih.ir 00988334219161 

Parsian BuAli hotel 
Hamadan 

Buali.pih.ir 00988138252822 

Negarestan Hotel 
Kashan  

Negarestanhotel.com 00983155347000 

Dad Hotel Yazd  Dadhotel.com 00987132245933 

Kerman Pars Hotel  Pars-hotels.com 00983432119303 

Karimkhan Hotel Shiraz Karimkhanhotel.com/ir 00987132235001 

Piroozi Hotel Isfahan Piroozyhotel.com 00983132214354 

 
Pakketprijs: € 2399,99 per persoon. 

1 persoonskamer toeslag 250,- per persoon. 
Visumkosten circa 89,- per persoon. 

 

Inclusief: 
 14 Hotelovernachtingen in 2 persoonskamers met bad/douche en toilet o.b.v. 

ontbijt en diner. 
 Transfer vanaf Assen naar Schiphol en retour. 
 Genoemde opgenomen excursies met entree prijzen volgens het 

reisprogramma. 
 Afscheidsdiner Tehran Grand Hotel. 
 Transfers, genoemde excursies in luxe touringcar met airco. 
 Nederlandse reisleiding. 
 Reisbegeleiding door oud-conservator van het Drentse Museum  

(Vincent van Vilsteren) 
 

Exclusief: 
 Fooien. 
 Lunch. 
 Consumpties tijdens de lunch. 
 Uitgaven persoonlijke aard. 
 Reis en annuleringsverzekering op werelddekking. 
 Visa kosten. 
 Administratiekosten/boekingskosten Persian Bridges € 45,00. 

 
U dient voor deze reis een Engelstalige verklaring van uw ziektekostenverzekering 

mee te nemen. Hieruit moet blijken dat Iran als dekking is opgenomen. 
Uw Paspoort dient nog minimaal 6 maanden geldig te zijn na verblijf in Iran,  

er mogen geen stempels van Israël in staan. 
De reis gaat door met minimaal 18 personen maximaal 25. 

  


