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1.GÜN /  
İSTANBUL – TAHRAN       23:10  /  02:45 

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında saat 20:30'da EJDER TURİZM rehberi 
ve görevlisi ile buluşma. Bagaj ve bilet işlemlerimizi tamamladıktan sonra pasaport 
kontrolünden geçerek Pegasus havayolları tarifeli seferi ile saat 23:10’da İRAN‘nın 
başkenti Tahran’a hareket ediyoruz. Gece yarısını geçe, yerel saat ile gece 02:45’de 
Tahran’a ulaşıyoruz. Pasaport işlemlerinin ardından Rehberimiz ve özel aracımız ile 
buluşma ve otelimize  hareket. Giriş işlemlerimizi gerçekleştirdikten sonra dinlenmek 
üzere odalarımıza yerleşiyoruz.  Geceleme otelimizde.  

OTELİMİZ: PARSIAN ENGHELAB HOTEL  4* vb. 

2.Gün /  
TAHRAN 

Otelimizde alacağımız geç kahvaltının ardından TAHRAN ŞEHİR turuna başlıyoruz. 
Tahran, İran'ın başkenti, Tahran Eyaleti'nin merkezi ve 15 milyonu aşan metropol 
nüfusuyla İran'ın en büyük kentidir. Hazar Denizine yaklaşık 100 km uzaklıkta, Elburz 
dağlarının güney yamaçlarında bulunur, Tahran'da yapacağımız şehir turumuzda; 
Azadi Meydanı, Burç el Milad ve Tahran’ın geniş caddelerini gördükten sonra akşam 
yemeğimizi alarak  otelimize hareket ediyoruz. Geceleme otelimizde. 

OTELİMİZ: PARSIAN ENGHELAB HOTEL  4* vb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kentin kuzey kesimindeki gösterişli modern semtlerle güneydeki eski kent ve çarşı tam bir karşıtlık 
içindedir. Kentteki başlıca yapılar Sipahsalar Camisi, meclisin bulunduğu Baharistan Sarayı, 
Şemsü'l-İmare ve Niavaran Sarayı'dır. Ünlü tavuskuşu tahtının ve değerli taşlarla süslü Nadiri 
tahtının bulunduğu Gülistan Sarayı, Sadabad Sarayı ve Mermer Saray günümüzde müze olarak 
kullanılmaktadır. Kentte ayrıca bir arkeoloji müzesi ve etnografya müzesi vardır. Tahran 
Üniversitesi, İran Ulusal Üniversitesi ve Şerif Vagefi Teknik Üniversitesi kentteki başlıca 
yükseköğretim kurumlarıdır. Özgürlük Meydanı anlamını taşıyan Azadi Meydanı veya Şehyad 
Meydanı, İran’ın Başkenti Tahran’ın simgelerinden birisidir. Eski adı Şehyad olan bu meydan ve 
Azadi Kulesi 50.000 metrekare ölçümüyle İsfahan’daki Nakş-ı Cihan Meydanı’ndan sonra İran’ın 
en büyük meydanıdır. Muhammed Rıza Pehlevi döneminde Hüseyin Emanet adlı bir mimar 
tarafından yapılmıştır. Meydandaki Azadi Kulesi’nin yüksekliği 48 metredir. Kulede İslam öncesi 
ve İslam sonrası İran mimari öğeleri kullanılmıştır. 
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3.Gün /  
TAHRAN – KUM – KASHAN 

Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından Tahran’dan ayırılıyoruz. Eşyalarımız ile 
birlikte aracımıza yerleşiyoruz. İlk günden kalan TAHRAN çevresinde görülmesi 
gereken önemli mekânları ziyaretlere devam edeceğiz. İran’ın tarihi hakkında bilgiler 
alacağımız Kaçar Hanedanı’nın Avrupa mimarisinden etkilenerek yaptırdığı Golestan 
Sarayı, Sonrasında Selçukluların başkenti Rey şehrine hareket. Selçuklu 
hükümdarı Tuğrul Bey türbesi ziyaret edilerek yolumuza devam ediyoruz. İran'ın dini 
merkezi olarak kabul edilen Medreseleriyle ünlü KUM şehrine hareket. Kum’da Hz. 
Masume Camii ve kabrinin, ziyaret edilmesini müteakip Yol üstünde köklü bir geçmişe 
sahip olan ve eskiden büyük önem taşıyan kervan yolu üzerinde yer alan Kaşhan 
kentini geziyoruz. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan her yanı su kanalları ile 
çevrilmiş olan bahçe içinde Amir Kabir’in öldürüldüğü hamam da bulunan Fin 
Bahçeleri, önemli arkeolojik sitelerinden biri olan Sialk Tepesi, Kashan’ın önemli 
ailelerinden biri olan Borjedi Ailesi’ne ait Boroujerdi Evi görülecek yerler arasındadır. 
Ziyaretlerimizi tamamladıktan sonra akşam yemeği. Yemekten sonra otelimize 
hareket . 
Geceleme otelimizde. 
OTELİMİZ: NEGIN TRADITIONAL HOTEL 4* vb. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gülistan Sarayı İran’ın başkenti Tahran’ın güneyinde, Erg Meydanı'nın yakınında eski Tahran 
surlarının sınırları içerisinde Kaçar Hanedanı dönemine ait bir saray. Sarayın inşasına Türk Safevi 
hanedanından olan I. Tahmasp zamanında başlanmış ve zamanında İran Türk hanedanı Kaçar 
Hanedanı’nın şahlarının ikametgâhı olarak kullanılmıştır. Pehlevi Hanedanı döneminde resmi 
törenler ve yabancı heyetlerin üyelerinin ikameti için kullanılan bu saray günümüzde müze olarak 
kullanılmaktadır. Sarayda Şems-ül İmare, Selam Salonu, Ayna Salonu, Taht-i Mermer, Ebyez 
Sarayı, Kerim Hanlı Halveti, Badgir Binası, Fildişi Binası, Berelyan Binası olmak üzere çeşitli yapılar 
bulunmaktadır. Selam Salonu; Günümüzde müze olarak kullanılan bu salon Nasrettin Şah’ın ilk 
Avrupa gezisinde Avrupa Müzelerinden ilham alıp Tahran’da da bir müze yapılması düşüncesiyle 
yapılmıştır.Bu salon Pehlevi Hanedanı döneminde resmi törenler için kullanılmıştır. Bu binada 
İran’ın en seçkin Ayna işleri ve İranlı ünlü ressam Kemal-ül Mülk’ün en güzel resimleri 
bulunmaktadır. Avşar Hanedanı’nın kurucusu Nedir Şah’ın Hindistan’dan getirdiği ünlü Taht-i 
Tavus adlı Taht uzun zaman bu binada bulunuyordu. 
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4.Gün / 
KASHAN – NAIN – YEZD 

Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası YEZD şehrine doğru yolculuğumuza 
başlıyoruz. 395 km mesafe yolumuzu yaklaşık 5 saat içinde  tamamlayacağız. YEZD 
yaklaşırken gezilerimize başlıyoruz. İlk durağımız dünya mirası listesine alınmayı 
bekleyen Meybod Kenti. İslam öncesi zamana ait önemli eserlerin bulunduğu kentte 
ilk molamız Kerpiç Evler. Bu yapılar önceki çağlarda buzdolabı görevini üstlenerek, 
bölgede yaşayan insanlar kar ve buzu kışın dağlardan getirip bu binalarda saklayarak 
yaz için hazırlık yapılırmış. Gezimizde Yazd Atash Behram - Ateş Tapınağı 
(Dakhme), Zerdüşt dininin en önemli ateş tapınaklarından biridir. Binanın içindeki 
küçük müzede kutsal ateş, 470 yılından beri hiç sönmeden yakılmaktadır. Görevli 
rahipler badem veya kayısı odunları ile ateşi beslemekte ve 24 saat süreyle hiç 
sönmeden yanmasını sağlamaktadır. Bu ateş Yezd’e Ardakan’daki orijinal yerinden 
1940 yılında nakledilmiştir. Müzedeki tablolarda Zerdüşt’ün büyük boy temsili bir 
portresi dikkat çeker. Duvarlarda Zerdüştlerin kutsal kitabı olan Avesta’dan bazı 
ayetler İngilizce açıklamaları ile birlikte yer almaktadır.  Daha sonra  otelimize 
geçiyoruz. AKŞAM YEMEĞİ ve geceleme otelimizde.  
OTELİMİZ: YAZD KOHAN HOTEL 4* vb.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zerdüştçülük, Zerdüştîlik ya da Mecûsîlik, günümüzden 3500 yıl önce Zerdüşt tarafından İran'da 
kurulan, yaklaşık MÖ 6. yüzyıldan MS 7. yüzyıla kadar 3 büyük Pers İmparatorluğu'nun dini olan, 
içerisinde düalist ve Eskatolojik inanışın ilk örneklerini barındıran, dünyanın en eski tek tanrıcı 
vahiy dini.[1] Bu dine inananlar Zerdüştçü olarak adlandırılıyor olup bedenen öldükten sonra dirilip 
Ahura Mazda'nın huzuruna çıkacaklarına ve orada sorgulanacaklarına inanırlar. Bu dinin kutsal 
metni Avesta'dır ve ilk olarak Avestaca dilinde yazılmıştır. Ahura Mazda'nın Avestaca kelime 
anlamının "bilge efendi" olduğu düşünülmektedir. 9. yüzyıl itibariyle, Zerdüşt bilginleri dini 
metinleri dönemin dili olan Pehlevice yazmaya başlamıştır. Günümüzde dinin doğduğu ülke olan 
İran'da yalnızca yaklaşık 30.000 zerdüşti bulunurken, en fazla zerdüştinin yaşadığı diaspora ülke 
Hindistan'dır. İran'ın islam ordularınca fethedilmesinden sonra ülkeyi terk ederek Hindistan'a 
yerleşen bu topluluğa, coğrafi kökenlerine ithafen Parsi denir. 
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5.Gün /  
YEZD – ISFAHAN 

Sabah otelde alacağımız kahvaltının ardından Dünyanın yarısı 
denilen İsfahan’a hareket yaklaşık 4,5 saat sonra İsfahan dayız. İsfahan Şehri 
Müslüman tarafından 640 yılında fethedilmiştir. Selçuklu Hükümdarı Tuğrul 
Bey’in başkent yaptığı ve torunu Melik Şah’ın geliştirdiği bu şehrin tarihi köprüleri 
panoramik olarak görülecektir. Panoramik olarak yapılacak şehir turumuzda; Nakşı 
Cihan Meydanı, Şeyh Lütfullah Camii, Ali Gapu Sarayı, Kapalı Çarşı, Kırk Sütun Sarayı 
görülecek yerler arasındadır. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan meydan için 
dünyanın en büyük meydanlarından biri olduğu söylenmektedir. Eski adı Meydan-ı 
Şah’dır.. Meydanın çevresini oluşturan binada kapalı çarşı bulunur. Ali Gapu sarayı 6 
katlı yapısıyla meydana hakim durumdadır.. Bu yapının 20 tane sütunu ve önündeki 
havuzda yansıyan 20 sütun görüntüsü vardır. Böylece toplamda 40 sütun görüntüsü 
oluştuğu için buraya Kırk Sütun Sarayı ismi verilmiştir. Öğleden sonra Grand Bazaar, 
(BÜYÜK KAPALI ÇARŞI) Isfahan‘da ALIŞ VERİŞ molası vereceğiz. İsfahan, İran'da 
bulunan ve Qeysarriyeh Pazarı, Qeysarie pazarı veya Soltani pazarı olarak da bilinen 
tarihi bir pazardır. Qeysarie pazarındaki ana ticari faaliyetler halı ve kilim satışlarıdır. 
Çarşı, safevi döneminde en büyük ve en lüks ticaret merkezlerinden biriydi. Ardından 
otelimize hareket ve konaklama. Akşam yemeği ve geceleme otelimizde.  
OTELİMİZ: KERYAS TRADITIONAL HOTEL 4* vb.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

İsfahan, İran'ı geçen iki ana kuzey-güney ve doğu-batı güzergahının kesiştiği noktada yer aldığı 
için önemli bir şehirdir. İsfahan 1050'den 1722'ye kadar, özellikle 16. ve 17. yüzyıllarda Safevi 
hanedanı altında Büyük Şah Abbas'ın tarihinde ikinci kez Pers başkenti haline geldiğinde gelişti. 
Bugün bile şehir geçmiş ihtişamını koruyor. Pers - İslam mimarisi, büyük bulvarları, kapalı 
köprüler, saraylar, çinili camiler ve minareleri ile ünlüdür. İsfahan'da ayrıca birçok tarihi bina, anıt, 
resim ve eser bulunmaktadır. İsfahan dünyanın yarısıdır diye bilinen ünlü bir fars atasözü vardır. 
İsfahan'daki Naghsh-e Jahan Meydanı, dünyanın en büyük şehir meydanlarından biridir. 
UNESCO, onu bir Dünya Mirası Alanı olarak belirlemiştir. Nakş-ı Cihan Meydanı; “Dünya'nın 
resminin meydanı” ya da Meydān-e Şāh; “Şah'ın meydanı”), İran'da İmam Meydanı olarak da 
anılır. İsfahan'ın merkezinde bulunan, İran'ın ve Güneybatı Asya'nın en geniş meydanı. 
UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ndeki meydanın etrafı İran sahası Türk hanedanlarından 
Safavilerden kalma Âli Kapı, Şeyh Lütfullah Camii, Şah Camii gibi tarihi yapılar ile çevrilidir. 
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6.Gün /  
İSFAHAN – TAHRAN 

Bugün kahvaltı sonrası kısa serbest saatlerimiz olacaktır. Öğle saatlerinde yola 
çıkacağız. Geri dönüş yolculuğumuza başlıyoruz. Başkent Tahran’a doğru özel 
aracımız ile seyahat edeceğiz. KUM’da mola vereceğiz.. Tahran‘a varış ve otelimize 
yerleşme. AKŞAM YEMEĞİ. Geceleme otelimizde. 
 
 

 

 

 

 

 

 

7.Gün /  
TAHRAN – VAN ‘’Transasya Ekspresi‘’  HAREKET : 13:00 

Bugün otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası hazırlıklarımızı tamamlayarak 
TAHRAN TREN GARI'na geçiyoruz. TÜRKİYE - İRAN arasında tarifeli sefer 
düzenleyen TCDD Taşımacılık ve İran Demiryolları Transasya Ekspresi seferi 

ile VAN yolcuğumuz başlıyor. GECELEME TRENDE. 
VAN - TAHRAN TRENİ SEYİR PROGRAMI / 22 SAAT   [4 KİŞİLİK EKONOMİ 
KOMPARTMAN] 
 
 

 KALKIŞ VARIŞ 

TAHRAN - 13:00 

Zanjan 17:30 17:35 

Tebriz 01:30 02:00 

Salmas 04:20 04:25 

Razi 05:10 08:00 

Kapıköy 08:45 09:15 

VAN 11:00  

 

İsfahan geleneksel İran mimarisine ait birçok esere ev sahipliği yapmaktadır. 17. yüzyıl'da yapılan 
ve dünyanın en büyük meydanlarından sayılan Nakş-ı Cihan Meydanı (İmam Humeyni Meydanı) 
Dünya Miras Listesi'ne alınmıştır. Zağros Dağları'ndan doğan ve İsfahan'ın içinden geçen Zayende 
Nehri'nin üzerindeki eski köprüler ve bu köprülerin içinde en ünlüsü olan ve adı 33 Gözlü Köprü 
anlamına gelen 300 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki Siose Pol en ünlü mimari 
yapılardandır. Bunlar dışıda diğer tarihi mimari yapılar; 17. yüzyılda Şah Abbas tarından yaptırılan 
İmam Cami (Mescid-i İmam) ve Şeyh Lütfullah Camii ile Ali Kapu Sarayı (Ali kapu: Bâb-ı Âli) 6 katlı 
olup en ilgi çeken yeri 18 ince ve zarif sütun üzerinde yükselen terasıdır. 
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8.Gün /  
VAN – İSTANBUL           19:00  / 21:25 
Sabah saatlerinde 11:00‘de VAN TREN GARINA ulaşıyoruz. Bugün ’’VAN 
ŞEHİR TURU’’ yapacağız. 
Van kalesini görmek için hareket ediyoruz. Van Kalesi: M.Ö. 9. Yüz Yılda 

kurulmuş olan Urartu Devleti’nin başkenti Van’ı (Tuşpa) savunmak için aynı dönemde 
yapılmış ve zaman içerisinde durmadan gelişip büyümüştür. Surlar üzerindeki burçlar 
ve kaya mezarları ve devletin kurucularının kaya mezarları görülmeye değerdir. Van 
kalesi gezisinden sonra Dünyaca ünlü Van kedilerini görebileceğimiz Van kedi evine 
gidiyoruz. Van Kedi Evi: Van Kedisi bir dünya değeridir. Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi’nin kurmuş olduğu Van Kedisi Evi bu değerin sürdürülebilir olması için 
çalışma yapmaktadır. Farklı renklerde olan gözleri ve beyaz uzun tüyleri ile bildiğimiz 
Van Kedilerini gördükten sonra programımıza Van gümüş atölyeleri göreceğiz 
Urartudan bu yana kalma bir teknik ile sadece Vanda devam eden bir sanattır.Van’ın 
Geleneksel Değerleri (Savat Gümüş, Savat kara demektir. Gümüş, bakır, kurşun ve 
kükürtten elde edilen bir alaşım olan savat 400 derecenin üzerinde ısıtılıp çelik uçlarla 
işlenmektedir. Bu denenle ‘’kara’’ olarak adlandırılmaktadır. Savattan hediyelik ve 
kullanım eşyaları yapılmaktadır.atölye ziyaretlerimiz sonrasında ÖĞLE YEMEĞİ 
turumuz esnasında alınacaktır. Turumuzun sonunda havalimanına geçiyoruz. Sabiha 
Gökçen Havalimanı’na ulaşıyoruz.  Anılarla dolu turumuzun sona ermesi.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

UYARI!!!  Tüm katılımcıların pasaportları bu gezinin  bitiş tarihinden itibaren en az 6 aylık 
geçerlilik süresinin bulunması gerekmektedir. 
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FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ :  

¨ İstanbul-Tahran / Van-İstanbul arası PEGASUS HAVAYOLARI ile ekonomi sınıfı 
uçak biletleri , bu uçuşun vergileri,  23 kg tek bagaj ve 7kg kabin bagajı  taşıma 
hakkı. 

¨ Tahran – Van arasında yapılacak olan yolculuğun  transasya treni 4 kişilik 
kompartımanlarda 1 gece konaklamalı tren biletleri  

¨ Tahran’da 3, Kaşan’da 1, Yezd’de 1, İsfahan’da 1 ve Tahran-Van arası trende 1 
gece   olmak üzere  toplam 7 Gece  Oda & Kahvaltı şeklinde 3 – 4 yıldızlı otellerde  
ve butiklerde  konaklama . 

¨ Tahran Şehir Turu  
¨ Kaşan Şehir Turu  
¨ Yezd Şehir Turu  
¨ İsfahan Şehir Turu  
¨ Van Şehir Turu  
¨ Programda dahil olarak belirtilmiş yerlerde 2 ÖĞLE YEMEĞİ  ve 4 AKŞAM 

YEMEĞİ  
¨ Tur programı içerisinde yer alan tüm havalimanı ve  tur transferleri  
¨ Programa belirtilen yerlerde gezilecek yerlerin ören yeri giriş ücretleri 
¨ Türkçe Rehberlik Hizmeti 
¨ Seyahat Sağlık Sigortası   ( Sigortanız tur başlangıç tarihinde devreye girer , 

yurtdışı seyahat sigortası olduğundan dolayı , yurtdışına çıkarken başlar. Zorunlu 
Sağlık Sigortasıdır. Seyahatin iptalini karşılamaz. Bunun için bir sigorta şirketinden 
özel sigorta yaptırmanız gerekmektedir. Ayrıca turumuza yurtdışından katılacak 
olan misafirlerimizin kendi sigortalarını yola çıkacakları ülke üzerinden yaptırmaları 
gerekmektedir. Türkiye’den farklı bir ülke çıkışına sigorta yapmak mümkün 
değildir.  

 

FİYATA DAHİL OLMAYAN SERVİSLER :  

• Yurtdışı Çıkış Harcı ( 50 TL ) 
• Kişisel Harcamalar 
• Programda belirtilmeyen turlar,  transferler , ören yeri ve müze giriş biletleri 
• Programda açıkça belirtilmeyen yemekler ve diğer ekstralar  
• Dahil olan yemeklerde alınan alkollü ve alkolsüz içecekler 
• Tüm yabancı servis tipleri (Bölgelerde hizmet veren tüm yabancı yerel rehberler, 

soförler,  garsonlar, otel çalışanları ve sınır geçişlerinde hizmet veren valiz 
taşıyıcıları için tavsiye edilen min. ücret kişi başı 70 USD’dir. Havalimanında  
toplanır ve bölgede misafirlerimiz adına yabancı personellere takdim edilmek 
üzere tur liderine teslim edilir.  


