Boeren-Box FC Groningen – Persian Bridges –
Vincent van Vilsteren
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De reis in het kort
✓ Dag 1: Amsterdam – Istanbul – Teheran.
✓ Dag 2: ontvangst Nederlandse Ambassade in Teheran,
ontvangst van ministerie van economische zaken, bezichtiging Varamin.
✓ Dag 3: via de oasestad Kashan naar Isfahan.
✓ Dag 4: Imam plein Isfahan.
✓ Dag 5: vuurtempel en stiltetorens van Yazd.
✓ Dag 6: Graftombe Cyrus de Grote, Persepolis en naar Shiraz.
✓ Dag 7: Bijzondere monumenten van Shiraz.
✓ Dag 8: Shiraz – Istanbul – Amsterdam.

Programma
Dag 1: Amsterdam – Istanbul – Teheran.
We vliegen met een tussenstop in Istanbul naar Teheran. Na aankomst op de
luchthaven worden we naar het Grand Hotel in Teheran gebracht, waar we twee
nachten verblijven.
Dag 2: ontvangst Nederlandse Ambassade in Teheran,
ontvangst van ministerie van economische zaken,
Bezichtiging Varamin.
Na het ontbijt brengen we een bezoek aan de Nederlandse Ambassade in Teheran. We
worden ontvangen door ervaren medewerkers van de ambassade. Zij zullen voor ons
een presentatie verzorgen, zodat wij een zo`n realistisch mogelijk beeld krijgen over het
zaken doen met de Iraanse bedrijven. Ook krijgen we tips en tricks om zaken te doen,
hoe we dat op de beste manier aan kunnen pakken. Speciale aandacht zal er zijn voor
de sectoren Landbouw en Transport (m.n. shipping)
Aansluitend vervolgen we onze trip met een bezoek aan het Ministerie van
Economische Zaken in Teheran. De topambtenaren van het ministerie van economische
zaken zullen ons ontvangen. Hier kunnen we alle mogelijkheden bespreken en bekijken
en ons op de hoogte laten brengen over het zaken doen met Iraanse bedrijven. Ook
hier weer met speciale aandacht voor de sectoren Landbouw en Transport (m.n.
shipping)
Onderweg naar het stadje Varamin nuttigen wij een lunch. Dit stadje staat bekend om
zijn boerenbedrijven, deze streek is gespecialiseerd op veehouderijen. Hier krijgen wij
een rondleiding en aanschouwen wij hoe er op traditionele wijze gewerkt word.
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Dag 3: via de oasestad Kashan naar Isfahan.
Na het ontbijt brengen we een bezoek aan het Nationale Museum van Iran. Deze
rondleiding wordt door Vincent van Vilsteren verzorgd. De oud-conservator van het
Drentse Museum weet hier als geen ander veel informatie over te verstrekken.

De stad Kashan bevindt zich in de provincie Isfahan op het hoge land van Iran. Het ligt
ongeveer 200 km ten zuidwesten van Teheran en heeft zo`n 275.00 inwoners (2011).
Kashan is een middelgrote woestijnstad in centraal Iran.
In Kashan bezoeken we Fin Garden, één van de beroemdste tuinen van Iran, aangelegd
tussen 1633 en 1666. De tuin heeft een ingenieus watersysteem en hoort sinds 2012 bij
het Unesco Wereld erfgoed. Het bezoek aan de traditionele huizen en de beroemde
Fintuinen zullen ons een beeld geven van hoe het Iraans paradijs eruit moet hebben
gezien.

De lunch wordt in de stad Kashan genuttigd. Deze avond dineren en overnachten we in
het Peroozi Hotel Isfahan.
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Dag 4: Imam plein Isfahan
Tijdens onze verkenning van de stad zien we onder andere het grootste Imam plein, de
Lotfolah-moskee, het Ali Qapupaleis en de Imammoskee. In de koninklijke wijk
bezoeken we het Chehel Sotunpaleis.
De lunch wordt in de stad Isfahan voor ons geregeld.
De historische bruggen zijn iconisch voor de stad en ook weer een drukke
ontmoetingsplaats. In de gemoedelijke Armeense wijk bezoeken we de Vankkathedraal.
( in overleg met de ambassade wordt er een bezichtiging gepland bij een zuivelfabriek )
Het diner vindt plaats in één van de populairste restaurants van Isfahan op een zeer
authentieke toplocatie.

Dag 5: vuurtempel en stiltetorens van Yazd
We rijden na het ontbijt richting de woestijnstad Yazd. De ligging aan de zijde route
heeft van Yazd een interessante mengeling van culturen en religies gemaakt. Dat valt
vandaag de dag nog af te lezen aan het doolhof van historische straatjes, de rijk
versierde moskeeën en de opvallende windtorens.
Hier bezoeken we het centrum van het Zoroastrisme, de Torens der Stilte: getuigen van
dit bijzondere geloof. Op deze torens werden de overledenen neergelegd voor de
gieren. Zo werden de aarde, het vuur, de lucht en het water niet vervuild. De
vuurtempel, waar het eeuwige vuur brandt.
In de stad Yazd wordt geluncht.
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Het diner vindt plaats in het oude historische Yazd. We overnachten in Hotel Dad in
Yazd.
Dag 6: Graftombe Cyrus de Grote, Persepolis en naar Shiraz.
We reizen dwars door het Zagrosgebergte, thuisbasis van diverse nomadenvolkeren,
naar Shiraz. Onderweg bezoeken we Pasargadae, waar ooit de eerste hoofdstad van het
befaamde Perzische rijk te vinden was. Een van de hoogtepunten hier is de graftombe
van de legendarisch heerser Cyrus de Grote.
De lunch gebruiken op een unieke buiten locatie op onze weg naar Persepolis.
Darius de Grote nodigde architecten uit de verste uithoeken van het Perzische rijk uit
om zijn prachtige paleis complex om te ontwerpen.
Bij de aankomst in het Karim Khan Hotel Shiraz worden we verwelkomd met een
heerlijk diner. We blijven hier twee nachten.

Dag 7: Bijzondere monumenten van Shiraz.
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Na het ontbijt in Shiraz vertrekken wij naar de Vakil Bazaar en aansluitend brengen wij
een bezoekje aan de Vakil Mosque. In Shiraz, de stad van de rozen, nachtegalen en
poëzie, mag een bezoek aan de graftombe van de beroemdste dichter Hafez niet
ontbreken.

De lunch staat voor ons gepland in de stad Shiraz en het avond diner is gereserveerd in
het mooiste restaurant van de stad.
Dag 8: Shiraz – Istanbul – Amsterdam.
Helaas komt er vandaag een eind aan ons bezoek aan het fascinerende Iran. Onze
chauffeur brengt ons naar de luchthaven van Shiraz. Via Istanbul vliegen we weer terug
naar Amsterdam.

Reisinformatie
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Vertrek en reissom
Datum: vertrek 17-11-2019 terug reis 24-11-2019 ( datum onder voorbehoud)
Kosten: € 2099,00 per persoon
1-persoonskamer toeslag € 490 per persoon
Mogelijkheid tot businessclass vliegen ( dit moet op het aanmeld formulier aangegeven
worden).
Minimaal 18 personen
Maximaal 28 personen

Inclusief
✓ Vlucht Amsterdam - Teheran en Shiraz – Amsterdam vice versa met Turkish
Airlines en een overstap in Istanbul op de heen- en terugreis.
✓ Reisbegeleiding door oud-conservator van het Drentse Museum. (Vincent van
Vilsteren)
✓ Nederlandse reisleiding.
✓ Luchthavenbelastingen en heffingen.
✓ Ruimbagage.
✓ Vervoer in een lokale touringcar met airconditioning.
✓ Verblijf in goede toeristenklassehotels.
✓ Overnachting in 2-persoonskamers voorzien van een bad of een douche en een
toilet.
✓ Verzorging op basis van halfpension (ontbijt en diner).

Exclusief
✓ Visumkosten, circa € 89,-. Voor deze reis is een visum verplicht. Visum hoeft U
niet zelf te regelen, dit wordt voor u gedaan.
✓ Entreegelden, circa € 95,- te voldoen in lokale valuta.
✓ Genoemde opgenomen excursies met entree prijzen volgens het
reisprogramma.
✓ Lunch.
✓ Fooien.
✓ Calamiteitenfonds, € 2,50 (verplicht).
✓ Consumpties tijdens de lunch.
✓ Uitgaven persoonlijke aard.
✓ 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 28 personen.
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Vlucht informatie
U vliegt met Turkish Airlines.
………… Amsterdam – Istanbul ………….
………… Istanbul – Teheran …………* aankomst volgende dag
………….Shiraz – Istanbul …………..
…………… Istanbul – Amsterdam …………..
(Vluchtschema’s kunnen worden gewijzigd.)
Verblijf
U verblijft in 4 sterren hotels. Alle hotels beschikken over een lift. De kamers zijn
voorzien van een badkamer met een douche en een toilet.
Grand Hotel – Teheran
Dit centraal gelegen hotel bevindt zich op loopafstand van de verschillende
bezienswaardigheden van Teheran. De ruime kamers zijn voorzien van een badkamer
met douche en toilet.

Peroozi hotel – Isfahan
Het Peroozi Hotel is een modern gebouw in het oude historische centrum van Isfahan.
Dad Hotel (Grand Luxury boutique Hotel) – Yazd
Dit 4-sterrenhotel bevindt zich op loopafstand van de Jame-moskee en de bazaar van
Yazd. Vanaf het dakterras geniet u van het panoramische uitzicht over de landelijke
omgeving.

Karim Khan hotel – Shiraz
In het centrum van de culturele stad Shiraz ligt het Karim Khan hotel. Op loopafstand
bevinden zich de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad. Alle kamers zijn
voorzien van een badkamer met douche en toilet en een kluis.
Aanmelden
Aanmeldingsformulier wordt toegevoegd.
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