
 

Δηάξθεηα: 11 εκέξεο 

Αλαρωξήζεηο: 20/05 & 10, 24/06, 05, 12/08, 02, 23/09 
 

ΠΕΡΙΑ 
Σερεξάλε, Καζάλ, Ιζθαράλ, Ναΐλ, Γηάδλη, Πεξζέπνιε, Παζαξγάδεο, 

Νάγθζε Ρνζηάµ, ηξάδ 

 
 

Ποίηζη, ιζηοπία, πολιηιζμόρ, ελληνικά ζηοισεία, γλώζζα θαπζί, μονοθεϊζηική θπηζκεία, 

πόλειρ πος έσοςν ξεπηδήζει από ηιρ "Χίλιερ και μία νύσηερ", ζπάνιερ μςπωδιέρ μπασαπικών 
και ηο "Ρόδο ηος Ιζθασάν" να ζςμπληπώνοςν ηην αξία αςηού ηος ηαξιδιού! 

 
Πξόγξακκα εκέξαο 

 

1ε εκέξα: Αζήλα - ηξάδ 
πλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ γηα "ηελ πόιε ησλ θήπσλ 

θαη ησλ πνηεηώλ", ην παλέκνξθν ηξάδ. 
 
2ε εκέξα: ηξάδ, Ξελαγήζεηο 

Άθημε ηηο πξώηεο πξσηλέο ώξεο (αλάινγα κε ηελ εκεξνκελίαο ηεο αλαρώξεζεο), κεηαθνξά 
ζην μελνδνρείν, early check in θαη ρξόλνο γηα μεθνύξαζε. Αθνινπζεί μελάγεζε ηεο πόιεο, 

πνπ μεθηλά από ην καξκάξηλν καπζσιείν ηνπ πνιπαγαπεκέλνπ πνηεηή ησλ Ιξαλώλ Χαθέδ 
(1325-1389). ηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ηνπο θήπνπο Ναξεδεζηάλ ("Κήπνο ησλ 
Πνξηνθαιηώλ") θαη Δξάκ, κλεκείν παγθόζκηαο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO, ην επηβιεηηθό 

ηδακί Βαθίι (Vakil, 1773), έλα από ηα σξαηόηεξα ηεκέλε ηνπ Ιξάλ, θαζώο θαη ηελ αθξόπνιε 
ηνπ Καξίκ Χαλ. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
3ε εκέξα: ηξάδ, Σέκελνο Ναζίξ αι-Μνπιθ - Πεξζέπνιε - ηξάδ 
Νσξίο ζήκεξα ην πξσί ζα επηζθεθζνύκε ην ηέκελνο Ναζίξ αι-Μνπιθ (Nasir al-Mulk), γηα 

λα απνιαύζνπκε ηα πνιύρξσκα βηηξώ πνπ αθήλνπλ ην θσο ηνπ ήιηνπ λα παηρληδίδεη θαη λα 
δεκηνπξγεί κηα παλδαηζία ρξσκάησλ ζην εζσηεξηθό ηνπ. Θα πεξάζνπκε από ηελ Πύιε ηνπ 

Κνξαλίνπ θαη ζα ζπλερίζνπκε γηα ηελ πόιε ησλ Μεγάισλ Βαζηιέσλ, ηελ έλδνμε 
Πεξζέπνιε, ηελ "πινπζηόηαηε ησλ ππό ηνλ ήιην πόιεσλ", ηνλ πην επηβιεηηθό ηζηνξηθό 



ρώξν ηνπ Ιξάλ θαη από ηνπο ζπνπδαηόηεξνπο ηνπ θόζκνπ. Ξελάγεζε ζηα εξείπηα ηνπ 
αλάθηνξνπ ηεο δπλαζηείαο ησλ Αραηκεληδώλ, πνπ θαηαιήθζεθε ην 331 π.Χ. από ηνλ Μέγα 

Αιέμαλδξν. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

4ε εκέξα: ηξάδ Νάγθζε Ρνζηάκ - Παζαξγάδεο - Γηάδλη 
Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ Νάγθζε Ρνζηάκ, ηε λεθξόπνιε κε ηνπο ηέζζεξηο ιαμεκέλνπο 
βαζηιηθνύο ηάθνπο ηνπ Γαξείνπ Α΄ (ή Γαξείνπ ηνπ Μέγα), ηνπ Ξέξμε Α΄, ηνπ Αξηαμέξμε Α΄ 

θαη ηνπ Γαξείνπ Β΄. Δπόκελνο ζηαζκόο καο νη Παζαξγάδεο, ε πξσηεύνπζα ηνπ Κύξνπ ηνπ 
Μεγάινπ, όπνπ ζα δνύκε ηνλ ηάθν ηνπ, πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί κλεκείν παγθόζκηαο 

θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. πλερίδνπκε γηα ηελ ηεξή πόιε Γηάδλη, κηα από ηηο παιαηόηεξεο 
ηνπ Ιξάλ. Η πόιε απηή ηεο εξήκνπ κε ηα ζπίηηα ηεο ιάζπεο ζα καο κεηαθέξεη ζε άιιεο 
επνρέο, ζα καο ηαμηδέςεη ζε παξακύζηα από ηηο ρίιηεο θαη κία λύρηεο. Άθημε θαη μελάγεζε 

ζηελ πόιε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα δνύκε ην ελ ιεηηνπξγία ηέκελνο Σδακέ ηνπ 12νπ 
αηώλα κε ηνπο ςειόηεξνπο κηλαξέδεο ηεο Πεξζίαο. Αθνινπζεί ην ζπγθξόηεκα Ακίξ 

Σζαγθκάρ κε ηελ παλέκνξθε πιαηεία θαη ην ππέξνρεο αξρηηεθηνληθήο ηέκελνο, πνπ 
θαηαζθεπάζηεθε από ην 1418 έσο ην 1438. Γώξν ηνπ γξαθείνπ καο: ηζάη ζε έλα από ηα 
"ςαγκέλα" ηετνπνηεία πάλσ ζε ηαξάηζεο, γηα λα απνιαύζεηε ηε ζέα θαη ην δεηιηλό. Γείπλν 

ζε ηνπηθό εζηηαηόξην. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

5ε εκέξα: Γηάδλη- Ναΐλ - Ιζθαράλ 
Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ σξαηόηεξε πόιε ηνπ Ιξάλ, ην Ιζθαράλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδξνκήο καο ζα θάλνπκε κηα ζηάζε ζηε Ναΐλ. Σνπιάρηζηνλ 3.000 ρξόληα πξηλ, νη Πέξζεο 
έκαζαλ πώο λα θαηαζθεπάδνπλ ππόγεηα πδξαγσγεία γηα λα θέξλνπλ λεξό από ηα βνπλά 
ζηηο πεδηάδεο. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ην αξραίν απηό ζύζηεκα παξείρε πάλσ από ην 

70% ηνπ λεξνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην Ιξάλ θαη ε Ναΐλ είλαη έλα από ηα θαιύηεξα κέξε 
ζηνλ θόζκν γηα λα γλσξίζεη θαλείο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απηώλ 

θαλαιηώλ. πλερίδνπκε γηα ην Ιζθαράλ, γλσζηό γηα ηνλ πνιενδνκηθό ηνπ ζρεδηαζκό, ηνπο 
παλέκνξθνπο θήπνπο ηνπ, ηα αλάθηνξα, ηα εθαηνληάδεο ηδακηά, ηα δεκόζηα ινπηξά, ηηο 
γέθπξεο, ηηο βηβιηνζήθεο, ηνπο κεληξεζέδεο θαη ηα θαξαβάλ ζεξάη. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε 

ζην μελνδνρείν. Γείπλν ζε ηνπηθό εζηηαηόξην. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

6ε εκέξα: Ιζθαράλ, Ξελαγήζεηο 
Γύν νιόθιεξεο κέξεο ζηε δηάζεζή καο γηα λα γλσξίζνπκε ηελ πόιε-θόζκεκα ηεο ρώξαο 
θαη λα επηζθεθζνύκε ηα πνιιά αμηνζέαηα θαη κλεκεία ηεο. Θα δνύκε ην αξρηηεθηνληθό 

ζαύκα ηεο εθπιεθηηθήο πιαηείαο Naqsh-e-Jahan ή Μετληάλ-η-Ικάκ (πιαηεία ηνπ Ικάκε) ζην 
θέληξν ηεο παιηάο πόιεο, πνπ απνηειεί κλεκείν παγθόζκηαο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. 

Καηαζθεπάζηεθε ζην δηάζηεκα 1598-1629 θαη έρεη έθηαζε 89.600 ηεηξαγσληθά κέηξα! ηηο 
ηέζζεξηο πιεπξέο ηεο δεζπόδνπλ ην επηβιεηηθό ηέκελνο ηνπ Ικάκε, έλα αξηζηνύξγεκα 
ηζιακηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ηέρλεο, ην αηζέξην ηδακί ηνπ ζεΐρε Λoηθoιάρ, ην ζαπκαζηό 

αλάθηνξν Αιί Καπνύ, από ην κπαιθόλη ηνπ νπνίνπ ζα απνιαύζνπκε ηελ ππέξνρε ζέα, 
θαζώο θαη ε πεξίθεκε ζθεπαζηή αγνξά, ην θαιύηεξν θαη ην σξαηόηεξν παδάξη ηνπ Ιξάλ, 

όπνπ ζα ππάξρεη ρξόλνο γηα ςώληα. Θα δνύκε επίζεο ην αλάθηνξν Σζερέι νηνύλ (Chehel 
Sotoun) κε ηνπο ππέξνρνπο θήπνπο, γλσζηό θαη σο παιάηη ησλ 40 θηόλσλ ή παιάηη ηνπ 
αληηθαηνπηξηζκνύ, ηνπο θηλνύκελνπο κηλαξέδεο Σδνλκπάλ, ηηο πεξίθεκεο γέθπξεο ηεο 

πόιεο κε ηελ ραξαθηεξηζηηθή ηνπο αξρηηεθηνληθή θαη ζα θσηνγξαθεζνύκε ζηελ γέθπξα κε 
ηηο 33 Κακάξεο (ηόζεπνι). Σέινο, ζα πεξπαηήζνπκε ζηελ Αξκέληθε ζπλνηθία Julfa, πνπ 

δεκηνπξγήζεθε κεηά από πξόζθιεζε ηνπ αρ Ακπάο πξνο ηνπο Αξκελίνπο ζηηο αξρέο ηνπ 
17νπ αηώλα θαη ζα δνύκε ηελ αξκέληθε εθθιεζία Βαλθ ηνπ 1606. Γύν Γείπλα ζε ηνπηθά 
εζηηαηόξηα. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
 

 



7ε εκέξα: Ιζθαράλ, Ξελαγήζεηο 
Γύν νιόθιεξεο κέξεο ζηε δηάζεζή καο γηα λα γλσξίζνπκε ηελ πόιε-θόζκεκα ηεο ρώξαο 

θαη λα επηζθεθζνύκε ηα πνιιά αμηνζέαηα θαη κλεκεία ηεο. Θα δνύκε ην αξρηηεθηνληθό 
ζαύκα ηεο εθπιεθηηθήο πιαηείαο Naqsh-e-Jahan ή Μετληάλ-η-Ικάκ (πιαηεία ηνπ Ικάκε) ζην 

θέληξν ηεο παιηάο πόιεο, πνπ απνηειεί κλεκείν παγθόζκηαο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. 
Καηαζθεπάζηεθε ζην δηάζηεκα 1598-1629 θαη έρεη έθηαζε 89.600 ηεηξαγσληθά κέηξα! ηηο 
ηέζζεξηο πιεπξέο ηεο δεζπόδνπλ ην επηβιεηηθό ηέκελνο ηνπ Ικάκε, έλα αξηζηνύξγεκα 

ηζιακηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ηέρλεο, ην αηζέξην ηδακί ηνπ ζεΐρε Λoηθoιάρ, ην ζαπκαζηό 
αλάθηνξν Αιί Καπνύ, από ην κπαιθόλη ηνπ νπνίνπ ζα απνιαύζνπκε ηελ ππέξνρε ζέα, 

θαζώο θαη ε πεξίθεκε ζθεπαζηή αγνξά, ην θαιύηεξν θαη ην σξαηόηεξν παδάξη ηνπ Ιξάλ, 
όπνπ ζα ππάξρεη ρξόλνο γηα ςώληα. Θα δνύκε επίζεο ην αλάθηνξν Σζερέι νηνύλ (Chehel 
Sotoun) κε ηνπο ππέξνρνπο θήπνπο, γλσζηό θαη σο παιάηη ησλ 40 θηόλσλ ή παιάηη ηνπ 

αληηθαηνπηξηζκνύ, ηνπο θηλνύκελνπο κηλαξέδεο Σδνλκπάλ, ηηο πεξίθεκεο γέθπξεο ηεο 
πόιεο κε ηελ ραξαθηεξηζηηθή ηνπο αξρηηεθηνληθή θαη ζα θσηνγξαθεζνύκε ζηελ γέθπξα κε 

ηηο 33 Κακάξεο (ηόζεπνι). Σέινο, ζα πεξπαηήζνπκε ζηελ Αξκέληθε ζπλνηθία Julfa, πνπ 
δεκηνπξγήζεθε κεηά από πξόζθιεζε ηνπ αρ Ακπάο πξνο ηνπο Αξκελίνπο ζηηο αξρέο ηνπ 
17νπ αηώλα θαη ζα δνύκε ηελ αξκέληθε εθθιεζία Βαλθ ηνπ 1606. Γύν Γείπλα ζε ηνπηθά 

εζηηαηόξηα. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

8ε ήκεξα: Ιζθαράλ – Καζάλ - Σερεξάλε 
Νσξίο ζήκεξα ην πξσί ζα αλαρσξήζνπκε γηα κία εμαηξεηηθή δηαδξνκή κέζα από ηα 

θαξάγγηα ηνπ όξνπο Κάξθαο θαη αθνύ αηελίζνπκε ην θνθθηλσπό πεξίγξακκα ηνπ ρσξηνύ 
Ακπηαλέ λα μεπεηάγεηαη κπξνζηά καο, ζα ζηακαηήζνπκε ζην Καζάλ, ηελ πόιε ηνπ 
ξνδόλεξνπ, γηα λα επηζθεθζνύκε, ηνπο παλέκνξθνπο θήπνπο Φηλ ή Κήπνπο ηνπ Βαζηιηά, 

έλα πξαγκαηηθό ζηνιίδη ηεο ρώξαο, θάπνην από ηα παιηά ηζηνξηθά αξρνληηθά ηεο πόιεο, 
θαζώο θαη ηα αξραία ινπηξά. πλερίδνπκε γηα ηελ πξσηεύνπζα Σερεξάλε, πνπ ζήκεξα 

ζεσξείηαη κία από ηηο κεγαιύηεξεο θαη πην ππθλνθαηνηθεκέλεο πόιεηο ηνπ θόζκνπ. 
Δπηιέρζεθε σο πξσηεύνπζα ηνπ Ιξάλ ην 1788. ην δηάζηεκα 1796-1833 ε πόιε ζηνιίζηεθε 
κε αλάθηνξα, ηεκέλε θαη πνιπάξηζκα κλεκεία. Έθηνηε ππήξμε ν πνιηηηθόο, πνιηηηζηηθόο, 

νηθνλνκηθόο θαη εκπνξηθόο ππξήλαο ηεο ρώξαο. Καηά ηα ηειεπηαία 200 ρξόληα έδεζαλ εδώ 
θεκηζκέλνη κειεηεηέο, ζπγγξαθείο, πνηεηέο θαη θαιιηηέρλεο, νη νπνίνη ζπλέβαιαλ ζην λα 

εμειηρζεί ε ζεκεξηλή κεηξόπνιε θαη ζε θόκβν πνιηηηζκνύ. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην 
μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

9ε εκέξα: Σερεξάλε, Πξώηε Ξελάγεζε 
Πξσηλή μελάγεζε ηεο πόιεο κε επηζθέςεηο ζε ηξία από ηα θνξπθαία ζην είδνο ηνπο κνπζεία 

ηνπ θόζκνπ: ην Δζληθό αξραηνινγηθό Μνπζείν κε εθζέκαηα ηξαληθήο ηέρλεο από ηελ 
πξντζηνξία έσο ηελ ηζιακηθή επνρή θαη κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ιακπξή επνρή ησλ 
Αραηκεληδώλ, ην Μνπζείν Χαιηώλ, πνπ θηινμελεί κεξηθά από ηα θνξπθαία δεκηνπξγήκαηα 

ησλ ηειεπηαίσλ 500 ρξόλσλ θαη ην Δζληθό Θεζαπξνθπιάθην κε έξγα ηέρλεο ακύζεηεο 
αμίαο θαη πνιύηηκνπο ιίζνπο, όπσο ηα ζηέκκαηα ηνπ ηειεπηαίνπ άρε θαη ηεο απηνθξάηεηξαο 

ηεο Πεξζίαο, θαζώο έλα από ηα κεγαιύηεξα δηακάληηα ζηνλ θόζκν, ην Daria-i-Noor, "ε 
Θάιαζζα ηνπ Φσηόο". Αθνινπζεί παλνξακηθή μελάγεζε ηεο πόιεο, όπνπ ζα δνύκε ηελ 
πξώελ πξεζβεία ησλ ΗΠΑ, ηελ παιηά Βνπιή, ηελ κεγαιόπξεπε πύιε ηνπ Δζληθνύ Κήπνπ 

θαη ην παιάηη Γθνιεζηάλ, ηελ θαινθαηξηλή θαηνηθία ηνπ άρε. Γείπλν ζε ηνπηθό εζηηαηόξην. 
Γηαλπθηέξεπζε. 

 
10ε εκέξα: Σερεξάλε, Δεύηεξε Ξελάγεζε 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεκεξηλήο παλνξακηθήο μελάγεζεο ζηελ πόιε ζα δνύκε κεηαμύ 

άιισλ ηελ πξώελ πξεζβεία ησλ ΗΠΑ, ηελ παιηά Βνπιή, ηελ κεγαιόπξεπε πύιε ηνπ 
Δζληθνύ Κήπνπ, ην παιάηη Γθνιεζηάλ - ηελ θαινθαηξηλή θαηνηθία ηνπ άρε - θαη άιια 

αμηνζέαηα. Γείπλν ζε ηνπηθό εζηηαηόξην. Γηαλπθηέξεπζε. 



11ε εκέξα: Σερεξάλε – Αζήλα 
Μεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη επηβίβαζε ζηελ πηήζε επηζηξνθήο γηα ηελ Αζήλα κέζσ 

ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ. Άθημε απζεκεξόλ. 
 

Σηκή ζπκκεηνρήο θαη’ άηνκν  
 

Αλαρώξεζε Σηκή ζε δίθιηλν Δηαθνξά κνλνθιίλνπ 

20/05, 10, 24/06 819 € + 231 € 

08, 22/07 790 € + 240 € 

05, 12/08, 02, 23/09 835 € + 245 € 

 
 

Πεξηιακβάλνληαη: 
 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ 
 Γηακνλή ζε μελνδνρεία 5* θαη 4* superior ζηελ Γηάδλη. Θα πξέπεη λα γλσξίδεηε όηη 

ηα μελνδνρεία ησλ 5* δελ είλαη ίδηα κε ηα αληίζηνηρα ησλ επξσπατθώλ standards, 

αιιά πιεζηάδνπλ πεξηζζόηεξν ζηα επξσπατθά μελνδνρεία ησλ 4* 
 Ηκηδηαηξνθή (πξσηλό θαζεκεξηλά θαη 8 γεύκαηα) 

 Μεηαθνξέο, εθδξνκέο, μελαγήζεηο, όπσο αλαγξάθνληαη ζην πξόγξακκα 
 Σνπηθνί έκπεηξνη μελαγνί  
 Έκπεηξνο αξρεγόο από ηελ Διιάδα 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο θαη ηαμηδησηηθή γηα ηνπο εθδξνκείο έσο 75 εηώλ 
 Αζθάιεηα Covid-19 

 
 
Δελ πεξηιακβάλνληαη: 

 
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινο θαπζίκσλ, αρζνθνξηθά: € 820 

 Βίδα εηζόδνπ: € 60 (Γηα ηελ έθδνζε βίδαο απαηηείηαη απνζηνιή ηνπ δηαβαηεξίνπ ζαο 
(κε ηνπιάρηζηνλ 6κελε ηζρύ) θαη 2 πξόζθαηεο θσηνγξαθίεο ζε ιεπθό θόλην 

 

 
εκεηώζεηο:  

 
 Η δηακνλή ζην Ιζθαράλ πξαγκαηνπνηείηαη σο επί ην πιείζηνλ ζην αλάθηνξν-ζξύιν 

Abbasi. Μόλν ζε εηδηθή πεξίπησζε δηακέλνπκε ζε άιιν μελνδνρείν 5* ηεο πεξηνρήο, 

όπσο ην Kowsar. 
 Οη αλσηέξσ εθδξνκέο, επηζθέςεηο ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε δηαθνξεηηθή 

ζεηξά, ρσξίο λα παξαιεηθζεί θάηη από ηα αλαγξαθόκελα.  
 Σειηθό πξόγξακκα κε ην ελεκεξσηηθό ζαο. 
 Πξνζνρή: Γηαβαηήξηα κε ζθξαγίδα Ιζξαήι δελ γίλνληαη δεθηά. 

 Καλόλεο ελδπκαζίαο: Με βάζε ηνπο θαλόλεο ελδπκαζίαο ηεο ρώξαο επηβάιιεηαη νη 
γπλαίθεο λα θαιύπηνπλ ηα καιιηά ηνπο κε καληήια. Δπίζεο πξέπεη λα θνξνύλ 

θαξδηά καθξηά ξνύρα ώζηε λα κε θαίλνληαη νη θακπύιεο ηνπ ζώκαηνο, ην ληεθνιηέ 



θαη νη γάκπεο. Σν παληειόλη είλαη απνδεθηό αξθεί λα είλαη κέρξη ηνλ αζηξάγαιν, όρη 
ηύπνπ θάπξη. Οη άλδξεο δελ επηηξέπεηαη λα θνξνύλ ζνξηο ή βεξκνύδα, κόλν 

παληειόληα. 
 πκκεηνρή ζηελ εθδξνκή ζεκαίλεη όηη αλαληίξξεηα απνδέρεζηε ηνπο Γεληθνύο Όξνπο 

πκκεηνρήο. 
 
Πηήζεηο: 

 

Πηήζε Ηκεξνκελία Δηαδξνκή Ώξα Αλαρώξεζεο Ώξα Άθημεο 

ΣΚ 1850 1ε εκέξα Αζήλα – Κσλ/πνιε 15:40 17:15 

ΣΚ 884 1ε εκέξα Κσλ/πνιε – ηξάδ 20:50 02:05+1 

ΣΚ 881 11ε εκέξα Σερεξάλε – Κσλ/πνιε 02:20 04:15 

ΣΚ 1845 11ε εκέξα Κσλ/πνιε – Αζήλα 07:40 09:05 

 

 
Ελδεηθηηθά μελνδνρεία: 

 
 ηξάδ: Grand 5* ή Chamrad 5* 

 Γηάδλη: Safaiyeh 4*+  
 Ιζθαράλ: Abbasi 5* ή Kowsar  
 Σερεξάλε: Lalleh 5* ή Espinas 5* 


