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                                                                            Brunelstraat 7  
                                                                              9404 KA Assen 

                                                                              06 38 30 42 49 

                                                                                                 info@persian-bridges.com 
                                                                                        persian-bridges.com                     

 

17-daagse rondreis Iran  
06-05-2022 tot en met 22-05-2022 
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Reisoverzicht: 

 

Tabriz → Zanjan → Kermanshah → Hamadan → Kashan → Yazd → Shiraz  

→ Isfahan → Qom → Teheran → Tehran International Airport 
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Heenreis 06-05-2022 

Het verzamelpunt: Brunelstraat 7 Assen. Tijd: wordt te zijner tijd doorgegeven. 
Transport naar Düsseldorf Airport en intercontinentale vlucht Turkish Airlines naar  

Tabriz International Airport. 

 Vertrek vanaf Düsseldorf Airport 14:55 uur  
 Aankomst Tabriz International Airport 02.15 uur (lokale tijd) 

 Overnachting incl. ontbijt: Laleh Park Hotel 

 

Informatie over de accommodatie:  

Tijdens ons verblijf in Tabriz overnachten we in het Laleh Park Hotel.  
Het hotel ligt aan de oostkant van Tabriz, 15 km van het vliegveld. 

 Laleh Park Hotel heeft 220 hotelkamers. 

 Ook is er een overdekt zwembad, een gym en een sauna. 

 

Tabriz تبريز 

Onze reis start in de drie na grootste stad van Iran, die gelegen is in het uiterste noordwesten 
van het land. Tabriz ligt op een hoogte van ongeveer 1.340 meter en ruim 600 km ten NW van 
Teheran. De stad ligt in een vallei ten Noorden van de lange bergkam van de berg Sahand en   

is gesticht door de Sassaniden, waarschijnlijk in de 7de eeuw na Christus. 
Tabriz is tegenwoordig de belangrijkste stad in de Iraans provincie Azerbeidzjan en heeft een 

bevolking van ruim 1,5 miljoen Azerbeidzjaanse Turken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Tabriz                               



Pag.4   Rondreis Iran 2022 – Vincent van Vilsteren – Iliyas Hoshyar (Persian Bridges) 

Attracties die in het reisprogramma zijn opgenomen: 
 Tabriz Grote Bazaar. Wandelen door de zeer grote overdekte bazaar, deze dateert        

uit de 15e-eeuw.  

 Kandovan. Dit dorp staat bekend om de door mens gemaakte rotswoningen en is 
gelegen in de uitlopers van de berg Sahand. 

Attractie die u zelfstandig kunt bezoeken: 

 Ilgoli. Heuveltuin van voormalig Shah Goli met een oppervlakte van 54.675 vierkante 
meter. Het is een populair weekendresort voor de lokale bevolking. 

 

07-05-2022 

Na het ontbijt wordt de grote bazaar bezocht. `s Middags na de lunch gaan we met de bus de 
bergen in en bezoeken we Kandovan. Het avond diner en de overnachting hebben we in het 

Laleh Park Hotel. 

 

 

 

     

 

 

 

 

                      Boven: Grote Bazaar                         Onder: Kandovan  
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08-05-2022  

Na het ontbijt wordt bij Laleh Park Hotel uitgecheckt en rijden we richting Zanjan.        
Onderweg staat een bezichtiging gepland, in Behestan gaan we het paleis bezichtigen.          

Na de bezichtiging wordt er onderweg geluncht.  
Daarna zetten wij de reis voort naar Zanjan, waar wij overnachten in Zanjan Grand Hotel. 

 

Informatie over de accommodatie:  

Tijdens ons verblijf in Zanjan overnachten we in het Zanjan Grand Hotel,  
een niet al te groot maar goed 4-sterren hotel.  

 Tegenover het hotel ligt het Mellat Park, dat uitnodigt voor een aangename wandeling  
na het diner.  

Zanjan زنجان 

Zanjan is de hoofdstad van de provincie Zanjan en ligt op 1638 m hoogte, bijna 300 km 
ten noordwesten van Teheran. In Zanjan werken veel traditionele tapijtwevers en de stad 

staat bekend om zijn koper en de pitloze druiven de er worden gekweekt. 

Attracties die in het reisprogramma zijn opgenomen: 
 Regenboog-bergen bij Khajeh; de heuvels hebben hier ongewoon kleurvolle en  

prachtige schakeringen. 

 Behestan kasteel. Het kasteel is uit een berg gehouwen. De bovenste delen van          
het kasteel hadden defensieve doeleinden en de onderste delen werden gebruikt         
om voedsel voor de inwoners op te slaan.  

 

 

 

 

 

 

 

         

           

                                                                                              Behestan 
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09-05-2022 

Vandaag is een echte reisdag. Na het ontbijt en het uitchecken, verlaten we Zanjan en rijden in 
zuidoostelijke richting naar Kermanshah. We bevinden ons dan midden in het Zagros-gebergte. 

Onderweg staat er een lunch gepland in de hooggelegen stad Bijar. Niet voor niets wordt dit  
het dak van Iran genoemd. Na aankomst in Kermanshah, bezoeken we eerst Tag-e-Bostan.    

In deze prachtige omgeving zullen we ook het avond diner nuttigen. Daarna rijden we naar het 
vlakbij gelegen Pars Kermanshah hotel. 

Informatie over de accommodatie: 

 Hotel Pars Kermanshah. 

 Hotel Pars Kermanshah heeft 4 sterren en valt onder de Parsian Groep. 

 Er is een 24 uurs restaurant/koffieshop. 

 

Kermanshah كرمانشاه 

Kermanshah is de hoofdstad van de gelijknamige provincie. Het heeft 850.000 inwoners en is 
bekend om zijn tapijtnijverheid en om de nabijgelegen archeologische overblijfselen van de 

Taq-e-Bostan uit het tijdperk van de Sassaniden.  

 

Attracties die in het reisprogramma zijn opgenomen: 
 Taq-e-Bostan (boog van de tuin of boog van steen), een beroemd rotsreliëf in West-Iran 

uit de tijd van de Sassaniden (226-650 na Chr.). Idyllisch gelegen aan een meertje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Tag-e-Bostan 
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10-05-2022 

Na het ontbijt verlaten we Kermanshah en zetten we de reis voort naar Hamadan.  
Onderweg maken we een tussenstop bij Bisotun en de Ali Sadr Water Cave. 

Attracties die in het reisprogramma zijn opgenomen: 
 Bisotun is de plek van het in de rots uitgehouwen reliëf, dat op zo’n indrukwekkende 

wijze in de tentoonstelling in het Drents Museum was opgenomen.                                  
Dit archeologische UNESCO-werelderfgoed is beroemd vanwege de inscriptie in drie 
verschillende soorten spijkerschrift die in opdracht van Darius de Grote is vervaardigd 
toen hij de troon van het Perzische Rijk besteeg in 521 v.Chr.  

   

 

 

 

 

 

                                                                                                            Bisotun 

 Ali Sadr Water Cave is de langste watergrot ter wereld. De grotten zijn (soms) tientallen 
meters hoog en bestaan uit meerdere verlichte meren en kanalen. In de grotten zijn 
fraaie stalactieten en stalagmieten te zien, die we vanuit de kleine bootjes rustig kunnen 
bekijken.  

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

                                                                         Ali Sadr Water Cave 
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Na de boottocht vervolgen wij onze reis en overnachten we in Hamadan                                    
in het Baba Taher hotel.                     

Informatie over de accommodatie: 

 Baba Taher is een groot internationaal hotel. 

 Het hotel heeft 4 sterren en heeft een zwembad. 

 24 uurs restaurant/ koffieshops. 

 De ligging is in hartje centrum naast het mausoleum van de dichter Baba Taher. 

Hamadan  همدان 

Hamadan is een Iraanse stad en hoofdstad van de gelijknamige provincie Hamadan.                
De stad bevindt zich ongeveer 400 km ten zuidwesten van Teheran en telt een bevolking van 

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.  

Men vermoedt dat de stad in de 7e eeuw v.Chr. is gesticht door Assurbanipal.                
Vermoed wordt dat Hamadan ook de plaats is van het oude Ecbatana, de stad die in oude 

bronnen wordt genoemd als hoofdstad van het Medische rijk.              

 

Hamadan 

 

 

 

11-05-2022   

Na het ontbijt checken we uit en vervolgen we onze reis richting Kashan. Dat betekent dat      
we richting de woestijn gaan. Het is een lange rit, voordat wij in Kashan lunchen. Na de lunch 

bezoeken we het paleis van Fingarden met zijn prachtige aangelegde tuin. Na dit bezoek rijden 
we naar onze overnachtingsplaats het Yaloo hotel, zuidoostelijk van Kashan. 

Informatie over de accommodatie: 

 Het hotel Yaloo is gelegen aan de rand van de woestijn. 

 Het complex ligt 35 km van Kashan. 

 Het is een authentiek hotel met 28 kamers op 3 verdiepingen. Sfeervolle binnentuin. 

 Persoonlijk ontvangst op Iraanse wijze. 
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                                                              Binnenplaats Yaloo Hotel, Kashan 

 

Kashan كاشان 

De stad Kashan ligt 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. Kashan is een 

middelgrote woestijnstad in centraal Iran. 

Attractie die in het reisprogramma is opgenomen: 
 Fin Garden: Een van de beroemdste tuinen, aangelegd tussen 1633 en 1666. De tuin     

heeft een ingenieus watersysteem en heeft sinds 2012 de status van Unesco Wereld 
erfgoed. Hier bezoeken wij de traditionele huizen en de beroemde Fintuinen, die ons        
een beeld geven van hoe het Iraanse paradijs eruit moet zien.  

                                                                          Fin  Garden 
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12-05-2022 

Na het ontbijt verlaten we deze prachtige plek in de woestijn en rijden we richting Yazd. 
Onderweg bekijken we in de plaats Nain een qanat.  

In Yazd verblijven we twee nachten in Hotel Dad. 

 

Informatie over de accommodatie: 

 Het is een comfortabel 3 sterren hotel met 33 kamers. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Hotel Dad 

Yazd  يزد 

 

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, er wonen ongeveer 530.000 inwoners. 

 

Attracties de 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. 
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     Qanat 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Torens der Stilte 
 

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

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

Vrijdagmoskee 

 

 

13-05-2022 

 
Na het ontbijt gaan we als eerste naar de torens der stilte. Vandaaruit bezoeken we de 
vuurtempel Atashkades. We maken een stadswandeling door het oude stadscentrum,           
een doolhof van steegjes tussen authentieke zandkleurige huizen, waarvan de muren     

gemaakt zijn van modder. Vanaf de dakterrassen kunnen we een blik werpen op de bijzondere 
koepeldaken, de windtorens en minaretten van de Moskee. Daarna bezichtigen we de vrijdag 

moskee. In de avond wordt bij een authentiek restaurant gedineerd. 

 

14-05-2022 

 
Deze morgen wordt uitgecheckt en brengt de chauffeur ons naar het mooie Shiraz.     

Onderweg bezoeken we nog het graf van de beroemde koning Cyrus in Pasargadae.              
En we doen nog Naqsh-e rostam aan, de plek waar vier grote koningen uit de Perzische 

geschiedenis begraven liggen. In Shiraz aangekomen overnachten we in het Kharim Khan 
hotel. Deze avond wordt in het hotel gedineerd. 

 



Pag.13   Rondreis Iran 2022 – Vincent van Vilsteren – Iliyas Hoshyar (Persian Bridges) 

Informatie over de accommodatie: 

Tijdens ons verblijf in Shiraz overnachten wij in het Kharim Khan hotel. 

 Het hotel is traditioneel.  

 De hotelkamers zijn comfortabel en luxueus. 

 Het hotel heeft een traditionele Iraanse keuken. 

 Het hotel bevat een Iraans theehuis. 

 Er is een sportcentrum bij het hotel inbegrepen. 

 

Shiraz  شيراز 

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 uit de Oudheid; de stad wordt ook     

wel ‘de stad van de rozen en nachtegalen’ genoemd. Voor reizigers met passie voor antieke 
aspecten en oudheid is deze stad de perfecte basis voor een bezoek. Shiraz staat ook wel 
bekend als stad van de dichters, literatuur, wijn en bloemen. Het ligt aan de voet van het 

Zagrosgebergte en telt ruim 1,5 miljoen inwoners. Ook de bekende druivensoort                 
Shiraz (Syrah) zou afkomstig zijn uit deze stad. 

 

Attracties die zijn opgenomen in het reisprogramma: 

 Nasir al Molkmoskee, een historische moskee gebouwd tussen 1751 en 1773.              
De moskee heeft een oppervlakte van 8660 vierkante meter en slechts twee iwans        
in plaats van de gebruikelijke vier. De iwans en het plein zijn versierd met typische      
Shirazi haft rangi tegels. Door de prachtige lichtinval door de glas-in-lood ramen kun      
je hier de mooiste plaatjes schieten. 
 

 

 

                           

                                                                       

                                                                                          

 

 

 
 

Nasir al Molkmoskee 
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 Vakil Bazaar, een bazaar met antieke aspecten, veel tapijten,                            
handgemaakte spullen en Iraanse specerijen.  

 

 

 Tombe van Hafez, een graftombe gewijd aan de dichter Hafez.  
Hafez woonde in de 14e eeuw in deze stad en wordt beschouwd als een van de  
grootste dichters ter wereld. Zijn tombe is voor Iraniërs een soort bedevaartsoord 
geworden. 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

Tombe van Hafez 

 

 Shah Cheragh is een mausoleum in de Iraanse stad Shiraz. Het mausoleum is het 
belangrijkste pelgrimsoord van de stad en een van de bekendste pelgrimsoorden van   
het Iraanse sjiisme. Rondom het mausoleum bevindt zich aan drie zijden een ruime 
binnenplaats. Sinds 1901 is het een monument. 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Firuzabad 
 

 

 Qur’an Gale, een historische Koranpoort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Koranpoort 
 

 

15-05-2022 
 

Deze morgen staan we vroeg op en gaan we als eerste naar de Pinkmoskee. We lopen 
vandaar verder naar de bazaar en dwalen tussen alle winkeltjes. De bazaar van Shiraz is een 

van de meest sfeervolle in Iran. Na de lunch bezoeken we ’s middags de tombe van Hafez. 
Voor het diner staat een speciaal restaurant met entertainment gepland. 
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16-05-2022 

 
Na het ontbijt rijden we naar Firuzabad om daar het kasteel te bezichtigen. Ook wordt               

er in Firuzabad geluncht. Deze avond wordt in de stad gedineerd. 

 

 

 

17-05-2022 

 
Na het ontbijt verlaten we het hotel en zetten we onze reis voort richting Isfahan.          

Onderweg besteden we ruim tijd aan de bezichtiging van Persepolis, het koninklijke paleis    
van koning Darius de Grote, één van de hoogtepunten van deze reis. Na de lunch rijden we 

door naar Isfahan waar we overnachten in hotel Piroozi. Hier verblijven wij twee nachten. 

 

 

Informatie over de accommodatie: 

 Tijdens ons verblijf in Isfahan overnachten we in het hotel Piroozi Hotel Isfahan.  

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

 Het hotel is centraal gelegen en op loopafstand van het beroemde Meidan-plein. 

 Het hotel bevat een koffie & thee huis en een barber shop. 

 

Isfahan  اصفهان 

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. 

Van het westen naar het oosten stroomt dwars door het hart van de stad de rivier Zayande, 
maar vaak staat deze droog. Over deze rivier zijn vele bruggen gebouwd. De plaatselijke 

bevolking ervaart deze bruggen vaak ook als ontmoetingsplaatsen.  
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Attracties die zijn opgenomen in het reisprogramma: 
 Meidan Emam, of het plein van de Imam. Ten tijde van 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 in 1979 door UNESCO 
tot werelderfgoed verklaard. Aan dit plein vinden we de grote bazaar van Isfahan, de 
Sjeik Lutfallahmoskee, de grote moskee van de sjah en aan de westzijde het Ali Qapu-
paleis. Al deze bijzonderheden zullen wij bezoeken. 

 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 geschiedenis. Als enige niet-islamitische groep in 
Iran hebben ze hier door de jaren heen altijd hun gang kunnen gaan en werd hun geloof 
gerespecteerd. Het meest bijzondere is wel de Vank-kathedraal, gebouwd tussen 1606 
en 1655. Deze orthodoxe kathedraal is het paradepaardje van de Armeense Kerk in Iran. 

 

 

18-05-2022 

`s Morgens na het ontbijt wandelen we naar het grote plein van de Imam. Daar bezichtigen we 
het grote plein met de bazaar, de Lutfallahmoskee, de moskee van de sjah en het Ali Qapu 

paleis. Ook is hier gelegenheid genoeg om een lunch te nuttigen. `s Avonds diner we bij een 
plaatselijk restaurant in de buurt van de Si-o-se-Pol brug, na het diner wandelen we via deze 

brug terug naar het hotel. 

 

19-05-2022 

Ontbijten en uitchecken. In Isfahan bezichtigen we eerst de Armeense wijk, voordat we Isfahan 
verlaten richting Teheran. In Kashan wordt geluncht bij het restaurant Melat. In de heilige stad 
Qom maken we een tussenstop om de tombe van Fatima Masumeh en het prachtige plein te 

bezichtigen. Als we in Teheran aankomen, checken we in bij het Grand Hotel Teheran.          
Hier gebruiken we deze avond ook het diner. In het Grand Hotel Tehran zullen we twee nachten 

verblijven. 

Qom  قم 

Qom is het centrum van de provincie Qom en de bevolking bedraagt iets meer dan één miljoen 
personen. Het is voor sjiitische moslims een heilige stad. 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. Door haar mausoleum nam de faam van Qom 
toe. Van ver ziet men tegenwoordig de gouden koepels en sierlijke minaretten van het 

heiligdom, dat zelf niet toegankelijk is voor niet-moslims. Qom was ook de plek waar ayatollah 
Khomeini jarenlang woonde en islamitisch onderwijs gaf.  
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         Qom: de tombe van Fatima Masumeh 

 

Informatie over de accommodatie: 

Tijdens ons verblijf in Teheran overnachten we in het Tehran Grand Hotel.  

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

 Hier kunnen wij genieten van de Perzische koffie en thee in                                                            
het Iraans koffie- en theehuis gevestigd in het hotel. 

 

 

Teheran  استان  تهران 

Onze reis 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 door Agha Muhammad Khan in 1788 gepromoveerd tot hoofdstad. De stad ligt aan de 

voet van het Elboersgebergte, dat vooral in de winter veel toerisme kent vanwege de 
skimogelijkheden. De stad is toeristisch gezien vooral 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 nu 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: 

 Golestanpaleis. Deze toeristische trekpleister was ooit de residentie van de Sjah van 
Perzië. Het paleis is sinds de val van de Sjah in 1979 een museum.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                        Golestanpaleis 

 

 Het beroemde Nationaal Museum van Iran is een archeologisch en historisch museum    
in het centrum van Teheran. De collectie van het museum omvat artefacten uit de 
Perzische oudheid, zoals aardewerk, metalen objecten, boeken en munten. Een flink 
aantal daarvan was in 2018 in het Drents Museum te zien. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Nationaal Museum            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Gouden drinkbeker 
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 Marmerpaleis. Gebouwd tussen 1934 en 1937 onder Reza Shah; was tot de mislukte 
moordaanslag op de Shah (1965) in gebruik als koninklijke residentie. Sinds 2020 weer 
open voor het publiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Marmerpaleis 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Azaditoren 

 

 

 

 Begraafplaats Khomeini. Ayatollah Khomeini was van 1979 tot 1989 aan de macht in    
Iran en vormde het land om naar een streng religieus-fundamentalistische staat.  
In juni 1989 overleed Khomeini en werd ayatollah Ali Khamenei de nieuwe geestelijke 
leider. Khomeini kreeg een staatsbegrafenis en ligt begraven ten zuiden van Teheran. 
Rondom zijn graf is een mausoleum gebouwd, waar moslims komen om te bidden.        
De torens van dit mausoleum zijn 91 m hoog, een verwijzing naar zijn leeftijd. 
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                                                                              Begraafplaats Khomeini 
   

20-05-2022 

Na het ontbijt wordt het Nationaal Museum van Iran bezocht en aansluitend gaan we naar        
het Golestan paleis. Na de lunch brengen we `s middags een bezoek aan het Marmerpaleis.      

Voor het diner wordt een authentiek restaurant met livemuziek gereserveerd. Na het diner     
gaan we terug naar het Tehran Grand Hotel. 

 

21-05-2022 
 

Deze dag gaan we na het ontbijt het hotel verlaten. Vandaag staat een bezoek aan de Azadi 
toren op het programma, daarna bezoeken we het mausoleum van Ruhollah Khomeini. 
Aansluitend brengen we een bezoek aan de grootste begraafplaats van de omgekomen 

soldaten van de oorlog Iran – Irak. 
Aan het einde van de dag brengt de bus ons naar de luchthaven. Daar is voor de laatste nacht 
nog een kamer gereserveerd in het Novotel Airport Tehran, voordat wij richting huis vertrekken. 

 

22-05-2022 

Vandaag vertrekken we in alle vroegte. We vliegen van Tehran terug naar Düsseldorf. 
Een bus brengt ons van de luchthaven weer naar Assen. 
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Pakketprijs: € 2945 per persoon. 
1 persoonskamer toeslag € 250,- per persoon. 
Visumkosten ongeveer € 107,50 per persoon. 

 
Inbegrepen: 

 16 Hotelovernachtingen in 2 persoonskamers met bad/douche en toilet o.b.v. ontbijt en 
    diner. 
 Transfer Assen naar Düsseldorf en retour. 
 Genoemde excursies met entreeprijzen volgens het reisprogramma. 
 Afscheidsdiner in Teheran. 
 Transfers in Iran en genoemde excursies in luxe touringcar met airco. 
 Nederlandse reisleiding èn Engelstalige Iraanse gids. 
 Reisbegeleiding door oud-conservator van het Drents Museum (Drs. Vincent van Vilsteren). 
 (indien vereist) PCR-test in Iran. 
 

Niet inbegrepen: 
 Fooien. 
 Lunch. 
 Uitgaven persoonlijke aard. 
 Reis- (en evt. annulerings)verzekering op basis van werelddekking. 
 Visum kosten (VisumPro). 
 Administratiekosten/boekingskosten Persian Bridges € 49,95. 
 (indien vereist) PCR-test in Nederland. 
 
 

U dient voor deze reis een Engelstalige verklaring van uw reisverzekering 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 en maximaal 25 personen. 
 
 

Overzicht hotels en aantal kilometers van de reis 
 

Bestemmingspunt Stad Aantal 
nachten 

Verblijf  
 

1. Startpunt  Tabriz 2 Laleh Park Hotel 
2.  Zanjan 1 Zanjan Grand Hotel 
3.  Kermanshah 1 Pars Hotel 
4.  Hamadan 1 Baba Taher Hotel 
5.  Kashan 1 Yaloo Hotel 
6.  Yazd  2 Dad hotel Yazd  
7.  Shiraz  3 Karim Khan Hotel Shiraz  
8.  Isfahan  2 Piroozi Hotel Isfahan  
9.  Teheran 2 Tehran Grand Hotel 
10. Eindpunt Teheran 1 Novotel Hotel airport 
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Tabriz → Zanjan 296 KM (+ 2 x 25 km; + 2 x 60 km)  

Zanjan → Kermanshah 406 KM 

Kermanshah → Hamadan 296 KM 

Hamadan → Kashan 423 KM 

Kashan → Yazd 350 KM 

Yazd → Shiraz  436 KM 

Shiraz → Isfahan  489 KM 

Isfahan → Qom 307 KM 

Qom →Teheran  154 KM 

Teheran Grand Hotel → Airport Teheran    53 KM  
 
 


