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A(tra)ktivni Iran 13 dni  
Posebna ponudba za skupino PD PT LJUBLJANA 

 

Hoteli 3*, razno, polpenzion,  25 - 40 oseb 
 

Odlično potovanje vas valovito preplete z vsemi glavnimi in množico eksotičnih vzdušij, ki jih neponovljiva 
dežela bogato podarja zvedavemu popotniku po njej.  

 

Prvi iranski koraki se zgodijo v spontanih vasicah in veličastni puščavi. Začutimo tradicionalno življenje in se 
vživimo v pristno resničnost. V puščavski vasici tudi prespimo.  

 
V srednjem delu nas potovanje popelje po glavnih znamenitostih dežele. V Yazdu spoznamo značilnosti 

puščavske arhitekture in zaživimo z mestom, kjer se je ustavil čas. Spoznamo tudi zaratustrijance v njihovem 

svetovnem središču. V Pasargadu se poklonimo velikemu Kiru, simbolu iranske identitete. V Širazu beremo pesmi ob 
grobnici velikega Hafisa. V Perzepolisu  vstopimo v čas starega perzijskega kraljestva, prestolnici nad prestolnicami. V 

"Ishafan je pol sveta!" občudujemo vrhunsko arhitekturo, predajamo se čarobnemu vzdušju ob reki Zajandeh, 
raziskujemo tržnico iz 1001 noči … 

 

V tretjem delu se doživetvena premica spusti v svet potovalnih moči, v PRAVI IRAN! Vstopimo v čudovito 
naravo in pokukamo v domove domačinov, začutimo preprostost in iskrice v očeh. Le tu in tam morda uzremo tujega 

človeka. Izgubljene vasice iz nekega drugega časa, višavje in barvita prelivajoča narava nas zasanja v neko drugo 
resničnost, drug svet. Tu je nekdanja Ektabana, sedanji Hamadan. Neverjetno doživetje je pohod na slavno utrdbo 

Alamut, kjer je Hasan ibn Saba ustvarjal mit. 
 

Glavno doživetje dežele pa so Iranci – čutni, spontani in radovedni, odprti in vabljivi. Dežela torej, ki vam 

dopolni pogled na svet. Taka kot je, izziv in slast čutečemu sopotniku! 
 

10. – 22. april 2018 
 
Stil: Stopnja 3 – Oskarjevo doživeto potovanje  

1. dan LJUBLJANA – TEHERAN - KAŠAN. Zbor v Ljubljani ter vožnja na letališče, od koder preko Istanbula 
poletimo proti Teheranu. Po pristanku se vkrcamo na avtobus in počivamo na vožnji proti Kašanu. (letalo) 

 

2. dan KAŠAN – ABIYANEH – NAIN. Tradicionalen iranski zajtrk. Kašan je bil priljubljeno mesto šaha Abbasa. V 
njem naredimo prve korake v iransko eksotiko; sprehodimo se po lokalni tržnici, obiščemo staro petkovo mošejo in si 

ogledamo tradicionalno kašansko palačo oz. hišo bogatih trgovcev. Odpeljemo se do romantične rdeče vasice na 
koncu sveta, Abiyaneh (Unesco). Prebivalci vasice pod vznožjem gora živijo v svojem filmu. Ohranili so tradicionalen 

način življenja in nam s tem dajejo priložnost, da spoznamo njihov vsakdan, pokukamo v njihove domove. 
Sprehodimo se po vasici. Prija nam narava, tradicija, spokojnost, … Morda daljši pohod na bližnji hrib!? Potem se 

odpeljemo v puščavski Nain, izhodišče za naslednji dan. Večerja in nočitev v preprostem hotelu. Nočitev. (H, ZV) 

 
3. dan NAIN – PUŠČAVA - PUŠČAVSKA VASICA. Zajtrk. V Nainu obiščemo izdelovalce izdelkov iz kamelje volne 

in se sprehodimo po starem mestu, kjer se srečamo s pravo puščavsko arhitekturo. Po puščavski cesti drvimo globoko 
v puščavo. V Chupananu v objektiv ujamemo enega najlepših puščavskih prizorov (badgirji). Bogato se »sprehodimo« 

in uživamo na čudovitih puščavskih sipinah. Po puščavski avtocesti pot nadaljujemo do naše vasice, ki še vedno živi. 

Namestimo se v puščavski hiši in začutimo mehkobo in prijaznost domačinov. Raziščemo puščavsko oazo. Večerja in 
nočitev pri domačinih. (nočitev pri domačinih, ZV)  

 
4. dan PUŠČAVSKA VASICA – "MALI BAM" - MEYBOD – YAZD. Zajtrk. Slovo od domačinov, kajti tu, kjer se je 

ustavil čas, bi še ostali. Vstopimo v objem Slane puščave na slikoviti vožnji do vasice, kjer se izgubimo v labirintu ulic 
in blatnih hiš ter se naužijemo pristnega vzdušja, kot jih je bilo mogoče doživeti v slavnem Bamu. V Meybodu 
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obiščemo ledeno hišo, golobnjak ter karavanski dvorec. Kosilo. Vožnja v Yazd. Zanimiv je Muzej vode, v katerem 

podrobno spoznamo kako so se puščavski ljudje prilagodili življenju v puščavi. Popoldne vstopimo v pravljico starega 
Yazda. Zaživimo v labirintu uličic, spoznavamo blatno arhitekturo puščavskih krajev, pritegnejo nas ulični prizori, 

kanati (podzemni jarki za vodo) in badgirji (iranska klima naprava). Ujemite veter tudi vi! Obiščemo Petkovo mošejo, 

ki je ena najstarejših na iranskih tleh. Prost večer in nočitev. Nočitev. (H, ZK)  
 

5. dan YAZD – PASARGADE – ŠIRAZ. Zajtrk. Yazd (Unesco) je eno najlepših mest puščavske arhitekture in 
svetovno središče sledilcev Zaratustre, ki je začetnik prve monoteistične vere v tem delu sveta. Pretresljiv je vzpon do 

stolpov tišine – starih zoroastrianskih pokopališč, kjer se v tišini poklonimo pokojnim dušam. Obiščemo hram večnega 
ognja, kajti luč, dragi moji, je nasprotje teme (prerok Zaratustra). Sledi vožnja po stepski iranski plošči, srčiki iranske 

civilizacije, vse do Pasargada. Okoli nas bežijo tradicionalni prizori iranskega življenja. Obisk grobnice kralja Kira v 

Pasargadu. Zdi se kot bi Kirov duh še danes lebdel nad deželo. Krajši pohod po čudoviti okolici … Prihod v Širaz. 
Večerja in nočitev. (H, ZV) 

 
6. dan ŠIRAZ. Zajtrk. Mesto pesnikov, iranski Pariz, kulturna prestolnica Irana, stara prestolnica dinastije Zand na 

stiku iranske plošče z visokim gorovjem Zagros; pravijo mu tudi mesto vrtnic, vina in ljubezni … Poznan je po 

prebivalcih, ki znajo uživati v radostih življenja. Od zunaj si ogledamo citadelo iz 18. stoletja ter se sprehodimo do 
Karim Khanove mošeje, kjer spoznamo pisano notranjost zgradbe v značilnih barvah mesta. Obiščemo eno lepših 

iranskih tržnic, doživimo pa tudi pietetno vzdušje "emam-zade", svete grobnice šiitov. Prosto za kosilo. Vrhunec 
dneva nas čaka v čarobnem vzdušju parkov z mavzolejem velikega pesnika Sadija in Hafisa. Postanemo ob grobu, 

prisluhnemo njegovim pesmim in doživimo čutnost domačinov. Čudovit vpogled v iransko dušo. Nočitev. (H, Z) 

 
7. dan ŠIRAZ – PERZEPOLIS – ISFAHAN. Zajtrk. Zgodnji odhod in vožnja po slikoviti ravnici do največje antične 

perzijske znamenitosti – Perzepolisa. Prestolnica nad prestolnicami Darijevega časa izpred 2.500 let še danes na 
obiskovalca naredi nepozaben vtis. Če kje, tu spoznamo vso slavo, moč in bogastvo prvega perzijskega cesarstva. V 

sosednjem Naqsh-e-Rostamu se pri v skalo vklesanih grobnicah poklonimo perzijskim kraljem. Vzpnemo se na 
Iransko ploščo in se odpeljemo v Isfahan. Tradicionalna večerja na poti. Vožnja do hotela in namestitev. Večer 

preživimo na sprehajališču ob reki Zajandeh, kjer nas čakajo osvetljeni mostovi. Nočitev. (H, ZV) 

 
8. dan ISFAHAN. Zajtrk. "Isfahan je pol sveta!", očaran nad njegovo lepoto vzklikne francoski pesnik Rainer. Vzklik 

nas spremlja tudi danes, ko vstopimo v srčiko starega mesta, slast arhitektov in umetnikov z vsega sveta. Ogledamo 
si glavne znamenitosti; v seldžuški preprostosti čarobno Petkovo mošejo, mestno tržnico in Naqsh-e Jahan - drugi 

največji trg na svetu, obkrožen z veličastnimi zgradbami preteklosti (Imamova mošeja, palača, dekliška mošeja). 

Čajček v skrivnostni čajnici, kjer se najde tudi vodna pipa. Prosto popoldne na mestni tržnici je priložnost za nakup 
eksotičnih spominkov, letečih preprog in preizkus pogajalskih sposobnosti s prekaljenimi poliglotskimi trgovci. 

Ogledamo si palačo 40-ih stebrov, še eno izmed mojstrovin šaha Abasa. Prost večer lahko preživimo v mestnem 
središču, ki je pravi kraj za druženje z domačini, ki nas radovedni z veseljem povabijo v pogovor. Spoznajte 

neskončno prijaznost iranske duše. Nočitev. (H, Z) 
 

9. dan ISFAHAN – BORUJERD. Zajtrk. Obiščemo armensko četrt s katedralo Vank ter muzej armenske kulturne 

dediščine. Potem zapustimo civilizacijo in se odpravimo raziskovat samobitnost hribovitih krajev izven uhojenih poti, 
kjer se je ustavil čas. Raziščemo življenje tradicionalne vasice, sprehodimo se po čudoviti pokrajini in nočimo v 

tradicionalnem mestecu Borujerd, kjer je glavna znamenitost ta, da ni nobene znamenitosti. Namestitev. Večerja in 
po želji raziskovanje mesteca. Nočitev. (H, ZV) 

 

10. dan BORUJERD – HAMADAN – GAZVIN. Zajtrk. Panoramska vožnja do Hamadana. Hamadan, nekdanja 
Ektabana, je bila ena izmed treh prestolnic Ahamenidskega cesarstva. Obiščemo grob Ester in Mordekaja, nekoč 

najpomembnejše judovsko svetišče v Iranu. Tu je tudi mavzolej Ibn Sine (Avicenna) ter ahamenidski reliefi 
Ganjnameh. Po stepski pokrajini se odpeljemo v Gazvin. Priprava na našo jutrijšnjo avanturo na Alamut. Večerja in 

nočitev. (H, ZV) 
 

11. dan GAZVIN – ALAMUT. Zajtrk. Vkrcamo se v lokalna vozila. Odhod proti Alamutu. Že pot je doživetje zase; 

zdaj se strmo vzpenja navzgor, že v naslednjem trenutku se spušča v dolino in v nov vzpon … Odpirajo se neverjetni 
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razgledi na mogočno gorsko verigo Elbruza. Panoramski postanki, morda obiščemo domače čebelarje. Na poti nas 

vabijo preproste vasice s preprostim tradicionalnim življenjem. Sprehodimo se med riževimi polji do slanih izvirov. 
Prihod v vasico pod Alamutom, neosvojljivo trdnjavo iranskih Ismailcev, ki je od nekdaj buril duhove in navdihnil tudi 

pisatelja Bartola. Na sprehodu na grad se nam dogajajo vasice in enkratna narava. Uščipnemo se v lice – je to ista 

resničnost, ki jo živimo? Vrnitev v vasico. Večerja. Nočitev v preprostem penzionu ali pri domačinih. (ZV, nočitev pri 
domačinih ali v šoli) 

 
12. dan ALAMUT – VZPON NA PIK PD PT LJUBLJANA - TEHERAN. Zajtrk. Vožnja z lokalnimi vozili do izhodišča 

(Piche Bon 2.700 m) ter vzpon na prelaz Salambar (3.200 m) ter v skladu z vremenom na Pik PD PT Ljubljana, ki mu 
bomo na kraju samem dodali lokalno ime in višino. Vsi, ki se vzpona na vrh ne boste udeležili (ali v primeru slabega 

vremena) bo organiziran pohod po dolini Alamuta, ki nas bo popeljal bolj horizontalno med odmaknjenimi vasicami, 

kjer še vedno živijo samobitno življenje. Po poznem kosilu se vkrcamo v lokalna vozila in se spustimo na doživeto 
vožnjo v dolino do Gazvina. Vkrcamo se na avtobus in čaka nas še vožnja do teheranskega letališča. (ZK, lokalni 

prevoz) 
 

13. dan TEHERAN – LJUBLJANA. Polet preko Istanbula do ljubljanskega letališča. Vožnja do Ljubljane. (letalo) 

Cena na osebo v dvoposteljni sobi:    1.620 EUR 

POSEBNA PONUDBA ZA PD PT LJUBLJANA   1.530 EUR 
Posebna ponudba velja za prijavo do 20. oktobra 2017.  

 
Cena (najmanj 35 udeležencev) vključuje: avtobusni prevoz do letališča in nazaj, letalski prevoz po programu, 

letališke pristojbine in varnostne takse (224 EUR), nočitve in prehrana po spodnjem opisu, prevoze in oglede s 

klimatiziranim avtobusom ter lokalnim prevozom (Alamut), slovensko vodenje in lokalne vodnike, vse vstopnine po 
programu, dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, stroški iranskega vizuma (65 EUR), stroške priprave 

in organizacijo potovanja, prijavnina.  
 

Namestitev in prehrana: 8 nočitev v hotelih 3* z zajtrkom ali polpenzionom (glede na opis – kosilo ali večerja v 
lokalni restavraciji), 2 nočitvi pri domačinih in/ali v vaškem penzionu s polpenzionom (puščavska vasica, Alamut).  

 

Obvezna doplačila (na osebo):  
- v primeru manjše skupine 25 - 34 oseb na potovanju 99 EUR, 

- napitnine na kraju samem 50 EUR. 
 

Doplačilo po želji (na osebo):  

- odstopnina v primeru višje sile 4,56% vrednosti potovanja, 
- doplačilo za enoposteljno sobo (razen pri domačinih) 150 EUR. 

 
Prijave in plačila: do petka, 20. oktobra 2017 oz. do zasedenosti prostih mest. 

Prijavnico pošljite ali jo dostavite osebno v pisarno društva na naslov: Planinsko društvo Pošte in Telekoma 

Ljubljana, Cigaletova 10, 1000 Ljubljana. Na osnovi prijavnice prejmete račun.  
 

DRUGI PODATKI: 
VIZE: Slovenci potrebujemo iransko vizo. Najmanj 35 dni pred odhodom predložite izpolnjen obrazec (Priložen k 

prijavnici) ter fotografijo. Pred odhodom vas bomo pozvali da predložite potni list za ureditev vizuma (v njem ne sme 
biti izraelskega žiga). 

 
ZDRAVJE: obveznih cepljenj za to potovanje ni. 
 

OBVESTILO PRED ODHODOM: Agencija Oskar pošlje potnikom najmanj 8 dni pred odhodom potrebna obvestila v 
zvezi s potovanjem, ki se nanašajo na uro in kraj odhoda, potrebna oblačila, obutev in opremo, številko sedeža v 
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avtobusu, kakovost prevoznih sredstev, nastanitve, mejne in carinske formalnosti ter sanitarne, denarne in druge 

upravne predpise. 
 

Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo na 

vseh prodajnih mestih. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da je z njimi seznanjen in jih v celoti sprejema.  
 
MINIMALNO ŠTEVILO OSEB: 25. 
PRIPRAVA POTOVANJA: 27. september 2017 

ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar. 
 
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:    
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja   P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s kopalnico 
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice  P –  lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno kopalnico, večposteljne sobe,…)  
H* – nočitev v hotelu 3+/4 zvezdice   PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina       
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic  O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....) 
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Prijavnica za potovanje: 

A(tra)ktivni Iran 13 dni  
Posebna ponudba za skupino PD PT LJUBLJANA 

10. – 22. april 2018 
Ime in Priimek: 
(enako kot v potnem listu) 

 

Naslov - Ulica in hišna št.: 

 
Kraj bivanja in poštna številka: 
 

 

 
 

Datum in kraj rojstva potnika: 

 
 

E-mail naslov: 
 

 

Telefon / GSM: 
 

 

ŠTEVILKA TRR:  
(v primeru obročnega odplačevanja) 

 

Želim vplačati zavarovanje rizika 
odpovedi 4,56%: 

DA                                        
 

NE 

Nastanjen želim biti v:  

(obkrožite želeno možnost) 
1/1 (doplačilo) 1/2 (ločeni ležišči) 1/2 (zakonsko ležišče) 

V dvoposteljni sobi bom s: (če 
sopotnika  še nimate, pustite prazno) 

 
 

Želim plačilo po naslednjih 
plačilnih pogojih: 

(obkrožite želeno možnost) 
 

 
A 

 
Plačilo v celoti ob prijavi 
(2% gotovinski popust) 

 
B 

 
30% ob prijavi 

70% 10 dni pred 
odhodom 

 

 
C 

 
15 obrokov                                      

do 03.11.2017 10 %; 
Ostalih 9 obrokov vsakega 18. v 

mesecu. Obroke bom zavaroval(a) s 
(obkrožite):      1. čeki       2. trajnik 

 
 

Način plačila: na osnovi izpolnjene prijavnice Agencija Oskar izda račun za udeleženca na njegov naslov oz. na naslov drugega plačnika, če je naveden. 
Mladoletne osebe ne morejo biti plačniki računa. Plačnik potovanje plača neposredno Agenciji Oskar v skladu z izbrano možnostjo. Številka računa ter 
drugi podatki za plačilo bodo razvidni iz računa.  
 

 
Prijave: do petka, 20. oktobra 2017 oz. do zasedenosti prostih mest.  

Prijavnico pošljite ali jo dostavite osebno v pisarno društva na naslov: Planinsko društvo Pošte in Telekoma 
Ljubljana, Cigaletova 10, 1000 Ljubljana. Na osnovi prijavnice prejmete račun.  
 

S podpisom jamčim za verodostojnost podatkov, ter da 
 sem seznanjen(a) s programom potovanja ter Splošnimi pogoji poslovanja Agencije Oskar d.o.o, Kranj in jih sprejemam.  
 sem seznanjen(a), da izpolnjena in podpisana prijavnica pomeni sklenitev pogodbe v skladu s splošnimi pogoji in je obligatorne narave enako kot 

izdani račun. 
 v kolikor ne želim enoposteljne sobe, se bo Agencija Oskar potrudila  poiskati  drugo osebo, ki bo z menoj v sobi. V kolikor Agenciji Oskar ne uspe 

poiskati ustrezne osebe, bo doplačilo za 1/1 sobo zaračunano pred odhodom. 
 Izpolnjujem zdravstvene, psihofizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na planinskih pohodih po programu in imam plačano članarino pri PD 

Pošte in Telekoma Ljubljana. 
 

Predlagamo, da fotokopijo izpolnjene prijavnice shranite za vašo osebno dokumentacijo.  
 
 
Datum:....................................                Podpis:........................................... 
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E-Mail: info@agencija-oskar.si, www.agencija-oskar.si 

ID: SI65090934, TRR: 3000 0000 0450 019 pri SBERBANK d.d., PE Kranj, št. licence: 128 in 129, IATA licenca št. 77-32092 

Vpisano pri Okrožnem sodišču v Kranju, št. vložka: 1/06544/00, osnovni kapital: 38.763,00 EUR 

DODATNI PODATKI ZA POVABILNO PISMO ZA IZDAJO IRANSKE VIZE 

 

IME OČETA   

POKLIC  

KRAJ ZAPOSLITVE   

POLN NASLOV ZAPOSLITVE (TUDI IME PODJETJA)   

TELEFON NA DELOVNEM MESTU   

PREJŠNJI OBISKI IRANA (MESEC,LETO), ČE SO BILI   

DATUM VSTOPA V IRAN  11. 4. 2018 

DATUM IZSTOPA IZ IRANA  22. 4. 2018 
 

 
FOTOGRAFIJA: POMEMBNO: na sliki ne smete nosit rut, pokrival in očal. 

 

 


