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Betoverend Perzië 
12-daagse culturele rondreis 

1/9/2022 – 12/9/2022 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
“Heb je zwemkleren bij je? Vanmiddag is 
er een poolparty, schrijft Elaheh.  
Dit is niet de sms die ik in het streng 
religieuze Iran verwacht had te lezen. 
Maar eigenlijk had ik allang moeten 
beseffen dat Iran het nou eenmaal leuk 
vindt je verwachtingen op hun kop te 
zetten, tot een bal te verfrommelen en ze 
met een zwierige worp in een grote 
afvalbak te gooien.”* 
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*Een fragment uit het boek “  couchsurfing in Iran “  
van Stephan Orth. 
 
Iran is alles behalve wat je je ervan op voorhand 
had ingebeeld en alleen al daarom is het een 
fascinerend land om te bezoeken. Kijk verder dan 
de onheilspellende nieuwsberichten en laat u 
verrassen door dit boeiende en magische land. 
Iran ontvangt zijn bezoekers met open armen en 
mede hierdoor zal het land en zijn bewoners een 
plaats in uw hart veroveren. 
 

	

 
 

 
PROGRAMMA 
 
Dag 1: 1 september 2022 
 
Samenkomst in Zaventem.  
Met Turkish airlines vliegen we via Istanbul naar 
Teheran. Bij aankomst op de luchthaven van 
Teheran worden we begroet door de Ayatollahs 
Khomeini en Khamenei en door onze lokale agent 
die ons begeleidt  naar ons hotel. 
 
Overnachting: Espinas Persian Gulf hotel of 
gelijkwaardig.   
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Dag 2: 2 september 2022  
Teheran 
 
Onze ontdekking van Teheran begint bij “het 
spionnennest “, de voormalige Amerikaanse 
ambassade. Van hieruit wandelen we terug naar 
het metrostation en nemen we de metro naar de 
Bazaar van Teheran.  
 
om er te lunchen in een traditioneel restaurant.  
’s Namiddags bezoeken we het Golestan paleis, het 
paleis van de bloemen, een hoogtepunt op onze 
eerste dag. We vervolgen onze ontdekkingstocht 

met de metro richting de Tabiatbrug. De langste 
wandelbrug van Teheran die 2 parken met elkaar 
verbindt. Vervolgens brengt de bus ons naar 
Darband. Deze charmante wijk van Teheran ligt 
tegen een rots gebouwd aan de voet van het 
Alborzgebergte en stikt van de gezellige 
restaurantjes. Hier genieten we van ons eerste 
dinner op Iraanse bodem.  
 
Overnachting: Espinas Persian Gulf hotel of 
gelijkwaardig.   
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Dag 3: 2 september 2022  
Teheran – Kashan ( 246 km )  
 
Onze ochtend begint met een bezoek aan de Azadi 
– toren, het symbool van het hedendaagse 
Teheran. Vanop de top hebben we een mooi 
uitzicht over de stad.  
Bij het verlaten van de stad gaan we nog even een 
kijkje nemen in het overweldigende mausoleum 

van Ayatollah Khomeini. Dit megacomplex is een 
gedenkplaats voor de Ayatollah. Hij heeft dit laten 
bouwen als plek om samen te komen voor de 
Iraniërs.  
 
We vervolgen onze weg naar Kashan, een 
verademing na het drukke Teheran. We bezoeken 
de bazaar van Kashan en nemen een kijkje in de 
Agha Bozorg moskee, de enige moskee ter wereld 
met 5 verdiepingen. 
In de buurt van deze moskee liggen tal van 
restaurantjes met een leuk dakterras.  
 
Overnachting: Ameriha house of gelijkwaardig 



   

5 
 

 
Dag 4 : 4 september 2022  
Kashan – Abyaneh – Isfahan ( 261 km ) 
 
Na het ontbijt brengen we een bezoek aan een van 
de vele oude handelshuizen van Kashan, Borujerdi 
house. Vervolgens bezoeken we nog de Fin tuinen. 
Deze worden gezien als het voorbeeld van de 
klassieke Perzische tuin, die symbool staat voor 
hoe men het paradijs zag. 
 
Tussen Kashan en Isfahan ligt het bergdorpje 
Abyaneh. Dit is één van de bekendste toeristische 
attracties van Iran. Het wordt gekenmerkt door  

haar rood lemen huizen. Daarnaast leeft de 
bevolking een traditioneel bestaan met een eigen 
klederdracht waarbij de lichte en gekleurde 
hoofddoeken van de vrouwen het meeste opvallen. 
 
Eindbestemming van de dag is Isfahan. Na check 
in en dinner gaan we een kijkje nemen bij de 
verlichte Si o se brug. Schrik niet als je wordt 
uitgenodigd een lied te zingen in 1van de 33 bogen 
van de brug. 
 
Overnachting: Parsian Kowsar hotel of 
gelijkwaardig  
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Dag 5: 5 september 2022  
Isfahan  
 
Onze eerste dag in Isfahan starten we met een 
bezoek aan de vrijdagsmoskee. Deze schurkt aan 
tegen een lokale bazaar, waar je de  

lokale sfeer heel goed kan opsnuiven. 
 
Vervolgens gaan we naar hét kippevelmoment van 
de dag, nl het Imamplein. 1 van de grootste 
pleinen ter wereld. We lunchen in de bazar rond 
het plein en bezoeken de moskee van de Sjah,  
de Sjeikh Lotfullah moskee en het Ali qapu – 
paleis. Vanop het balkon van dit paleis geniet je 
van een panoramisch zicht op het plein. 
We sluiten deze memorabele dag af met een bezoek 
aan het Chahel Sotoun paleis, waar Abbas I de 
Grote zijn gasten ontving. 
Overnachting: Parsian kowsar hotel of 
gelijkwaardig 



   

7 
 

  

 
 
Dag 6: 6 september 2022  
Isfahan 
 
Vandaag steken we de Si o se – brug over om de 
andere oever van de Zayandeh rivier te ontdekken. 

In dit gedeelte van de stad heb je een ander gevoel. 
Hier ligt de Armeense wijk met de prachtige Vank 
– kathedraal. Het sprookjesachtige interieur van 
de kathedraal biedt wonderbaarlijke 
schilderwerken, houtsnijwerk en tegelwerkjes. 
We wandelen door de Armeense wijk Jolfa en 
nemen een lunch samen. 
Zoals veel andere steden in Iran is ook Isfahan 
gezegend met een schitterende ligging aan de voet 
van een gebergte. We kunnen de Soffeh – berg niet 
links laten liggen, want hij biedt ons prachtige 
vergezichten over de stad.  
De berg is omringd met een legendarisch park van 
waar je de 3 kilometer lange trekking naar de 400 
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meter hoge top kunt afleggen. Het is dus een 
redelijk makkelijke trekking. Wil je liever relaxen 
en genieten  
van de omgeving? Dan kun je kiezen voor de 
kabelbaan die je naar de top en terug brengt 
waarna je in een van de vele bowlingbanen, 
theehuizen en restaurantjes kunt nagenieten. 
  
Overnachting: Parsian kowsar hotel of 
gelijkwaardig 
 
 
 

Dag 7: 7 september 2022  
Isfahan – Naien – Yazd ( 313 km ) 
 
We verlaten Isfahan om naar de woestijnstad 
Yazd te trekken. Yazd is volgens velen de oudste 
aan 1 stuk bewoonde stad ter wereld.  
Alvorens we echter in Yazd aankomen maken we 
een stop in Naien, eveneens gelegen in het midden 
van de woestijn. Hier zien we ook weer de 
windtorens, de airco van de oudheid, die we al 
kennen van in Kashan. 
We bezoeken het Narenj kasteel. Dit kasteel ligt op 
de top van een heuvel en biedt een mooi uitzicht op 
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de rondliggende woestijn.  
 
In de vooravond komen we dan aan in Yazd en 
maken we een wandeling door de steegjes van de 
oude stad. Sommigen zijn zo smal dat je elkaar  
niet kan passeren zonder een babbeltje te slaan: de 
vriendschapsteegjes. Na de wandeling gaan we 
voor een dinner op één van de dakterassen met 
uitzicht op Yazd. 
 
 
 

Om de avond in schoonheid af te sluiten bezoeken 
we het Chakhmaq complex “ by night “. 
 
Overnachting: Dad hotel of gelijkwaardig 
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Dag 8: 8 september 2022  
Yazd  
 
Deze voormiddag staat in het teken van het 
Zoroastrisme, de eerste staatsgodsdienst van 
Perzië. We bezoeken de vuurtempel van het 
Zoroastrisme en ook de torens van stilte. Deze 
waren de begraafplaatsen van de zoroasters. 
Vervolgens bezoeken we de Dolat Abad tuinen. 
Hier vind je de hoogste windtoren van de 
omgeving. We nemen ook zeker een kijkje in het 
gebouw, waar de gekleurde ramen en het zonlicht 
een gelijkaardig mooi spel spelen als in de Nasr al-
Molk moskee in Shiraz. 

Na de lunch trekken we de Bafgh woestijn in en 
bezoeken we de oude stad Karanagh. We maken 
een wandeling en genieten van de mooie 
zonsondergang in de woestijn. Hier genieten we 
ook van een dinner onder en een prachtige 
sterrenhemel. 
 
Overnachting: Dad hotel of gelijkwaardig 
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Dag 9: 9 september 2022  
Yazd – Pasargadae – Naqsh – I Rustam – 
Persepolis – Shiraz (445 km)  
  
Vandaag staat in het teken van het roemrijke 
verleden van het Perzische rijk.  
We rijden vanuit Yazd richting Shiraz, met een 
aantal indrukwekkende stops onderweg. 
Eerst en vooral bezoeken we de graftombe van 
Cyrus de Grote in Pasargadae. Hij behoorde tot de 
dynastie van de Achaemeniden en stichtte rond 
550 v Christus het eerste echte Perzische rijk.  
Als voorsmaakje voor Persepolis bezoeken we ook 
Naqsh – E – Rustam. Dit zijn de graven van 
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vermoedelijk Darius I, Darius II en nog een 
aantal voormalige Sjahs. 
Uiteindelijk komen we dan bij het absolute 
hoogtepunt : Persepolis.   
Hét symbool van het oude Perzische rijk onder 
Darius I. Het was “ de audiëntiezaal “ om andere 
staatshoofden te ontvangen en imponeren. 
 
 
 
Voldaan rijden we vanuit Persepolis nog een 
uurtje om ’s avonds Shiraz te bereiken.  
  
Overnachting:  Zandiyeh hotel of gelijkwaardig 

 
 
Dag 10: 10 september 2022  
Shiraz  
 
De naam Shiraz doet meteen denken aan de 
druivensoort, ook wel de Syrahdruif genoemd. 
Maar gezien het alcoholverbod zijn we hier niet 
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om wijn te proeven, maar wel om o.a. de prachtige 
Nasr – al Molk moskee te gaan bezoeken. De 
gekleurde ramen van de moskee spelen een feëeriek 
en kleurrijk spel met de ochtendzon. Genoten van 
dit natuurlijke lichtspel, wandelen we naar de 
Vakil bazaar waar er vrije tijd is om rond te 
struinen en souvenirs te kopen.  
Na de lunch gooien we het over een poëtische boeg. 
We bezoeken immers de graftombes van 2 van 
Irans meest invloedrijke dichters: Saadi en Hafez. 
Zo proeven we even van de rijke Perzische 
literatuur.  

Na het dinner ’s avonds, bezoeken we nog het 
schrijn van Shah Cheragi. “By night” is deze 
verzameling van mausolea nog indrukwekkender. 
 
Overnachting:  Zandiyeh Hotel of gelijkwaardig 
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Dag 11: 11 september 2022  
Shiraz 
 
We vervolgen onze ontdekking van Shiraz met een 
bezoek aan de Eramtuin. Aangelegd in de 11e eeuw 
is deze typische Perzische tuin een pareltje. Eram 
betekent “ hemel “.  De tuin is daarom ontworpen 
volgens het beeld dat de Perzen hebben van het 
paradijs of de hemel. 
Van hieruit bezoeken we de Koranpoort, de 
historische poort die de noordoostelijke toegang tot 
de stad is. 
 

Voorts brengen we nog een bezoek aan de Karim 
Khan Citadel. 
We sluiten de dag af met een kookles over de 
Iraanse keuken en ons  
“ laatste avondmaal “ samen. 
  
Overnachting:  Zandiyeh Hotel of gelijkwaardig 
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Dag 12: 12 sepetember 2022  
Shiraz – Brussel 
  
Iets over middernacht worden we naar de 
luchthaven van Shiraz gebracht en vliegen we 
terug naar Brussel. Het einde van een 
onvergetelijke reis.  
 
 
 
 
 

 
 
DE PRIJS :    
Vanaf 6 deelnemers, op basis van een 
tweepersoonskamer 
 2190 euro pp  
vanaf 12 deelnemers, op basis van een 
tweepersoonskame 
1820 euro pp  
singeltoeslag = 495  euro 
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Inbegrepen: 
o Luchthaventransfers in Iran 
o Alle verplaastingen, zowel met openbaar 

vervoer als met privé - vervoer   
o Alle geplande bezoeken en inkomgelden 
o Begeleiding door een lokale gids en een 

Nederlandstalige reisleider 
o Alle hotelovernachtingen in 4 en 5 – 

sterrenhotels 
o Vol pension 
o Visumaanvraag 

 
 

 
 
Niet inbegrepen: 
o Vlucht Brussel – Teheran en Shiraz – 

Brussel met Turkish airlines 
o Visum fee ( 50 euro p/p of 75 euro p/p ( 

spoedprocedure ) onder voorbehoud ) 
o Reisverzekering ( Een bewijs van 

reisbijstandsverzekering in het Engels dient 
voorzien te worden ) 

o Fooi voor de lokale gids en de chauffeur 
o Persoonlijke uitgaven  
o Eventuele brandstoftoeslagen, 
o Eventuele PCR-testen 
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Schatting budget ter plaatse voor drank = 
150 euro pp 


