IRAN
Lot
Najlepsze lotnisko znajduje się w Teheranie. Aby odwiedzić Iran
potrzebujesz wizy.
Hotele
Ceny za noc w hotelach są bardzo zróżnicowane i zależą od standardów
hotelu. Noc w przeciętnym hotelu w przeliczeniu na złotówki kosztuje
około 100 zł.
Waluta
Podstawową walutą jest rial irański. Jednostkami są rial irański, dinar
irański oraz toman.
Banknoty podstawowe:
50000, 20000, 10000, 5000, 2000, 500, 200, 100 riali irańskich
Monety podstawowe:
500, 250, 100, 50 riali irańskich
Przelicznik jednostek:
1 rial irański = 100 dinarów
1 toman = 10 riali irańskich
Przelicznik waluty (przykłady):
50000 riali irańskich = 5.27 zł
100 riali irańskich = 0.01 zł
500 riali irańskich = 0.05 zł
50 riali irańskich = 0.01 zł
Podróżowanie
Jeśli podróżowanie taksówką po całym Iranie stanowi dla Ciebie
problem, możesz się poruszać autobusem. W Iranie są tylko autobusy
klasy VIP. Dlatego podróż jest wygodna i szybko mija, a bilety są w
przyzwoitej cenie. Jeśli jednak planujesz się przemieszczać autobusami
miejskimi to musisz zaakceptować segregację płciową (kobiety z tyłu, a
mężczyźni z przodu autobusu). Jest on przedzielony metalową rurą.
Bilet za jeden przejazd to mniej niż 0,1 USD.
Język
Jeśli chodzi o komunikacje słowną, nie ma żadnego problemu jeśli znasz
język angielski.

Muzea
Jedne z ciekawszych muzeów w tym kraju to Muzeum Narodowe Iranu w
Tehranie. Podzielone jest na dwie części: o czasach ze starożytnego
Iranu i o sztuce i archeologii islamskiej. Będąc w Iranie nie możesz
zapomnieć też o zwiedzeniu świątyń takich jak np. bardzo popularna
Świątynia ognia w Yazd.
Zabytki i atrakcje
Zabytki:
-Gonbad-e Qabus- to 72 metrowa wieża, zbudowana w 1006 roku dla
Qabusa Ibn Voshmgira

-Masjed-e Jame w Isfahanie- Ten meczet mieści się w zabytkowym
centrum Isfahanu jest potocznie nazywany (piątkowym meczetem)

-Plac Naghshe-Jahan w Isfahanie-Zbudowany przez szacha Abbasa I
Wielkiego na początku XVII wieku,jest wizytówką Iranu.

-Pasargad- Miasto Pasargad było pierwszą stolicą imperium dynastii
Achemenidów, założonej przez Cyrusa II Wielkiego w 6 wieku p.n.e.

-Ormiańskie klasztory-Ormiańskie zespoły klasztorne zostały zbudowane
już w 62 r.ne, ale w następnych wiekach nawiedziło je wiele trzęsień
ziemi, więc były wielokrotnie remontowane i przebudowywane. Do
kompleksu należą Klasztor Św. Tadeusza, kaplica Dzordzor i Klasztor
Św. Stefana.

-Twierdza BAM-Bam jest powszechnie uważany za największą budowlę
na świecie. Jego historia sięga początków okresu Achemenidów (6 do 4
wieku p.n.e), Jest to starożytne miasto – forteca, w której znajdowały się
oprócz domów z kanalizacją także stajnie, bazary oraz cytadela.

Atrakcje:
-Plac Imama w Isfahan-drugi największy plac na świecie po chińskim
Tiananmen. Długi na 521m i szeroki na 163m. To miejsce spotkań i
pielgrzymek Irańczyków.
-Kompleks Amir Chakhmaq w Jazd-budynek przypominający meczet,
można wspiąć się wąskimi schodami na samą górę, aby z mineretów
podziwiać panoramę miasta. A pod kompleksem rozciąga się bazar.
-Sziraz kompleks zabytków perskiej kultury, jest to starożytne miasto
dzięki któremu Irańczycy są tak bardzo dumni z wielkiej potęgi, jaką
kiedyś był ich kraj.
-Jaskinia Ali Sadr- Położona niedaleko miasta Hamadan (jakieś 300 km
południowy-zachód od Teheranu) jest jedną z największych na świecie
jaskiń wodnych.
-Persepolis- ruiny starożytnego perskiego miasta wpisanego na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Było jedną z czterech stolic
perskiego imperium, służącego głównie ceremonialnym.
-Ośrodek narciarski Shemshak-to drugi największy ośrodek narciarski w
Iranie, działający od roku 1958.

Jedzenie
Jeżeli jedziesz do Iranu na pewno musisz spróbować popularnej potrawy
znanej na całym świecie, ale pod trochę inną postacią. Te danie nosi
nazwę "Kebab". Jest to potrawa podawana na talerzu. Posiłek jest

układany pasmami. Jeżeli chcesz bardziej zagłębić się w tradycyjne
smaki Iranu powinieneś spróbować "Gheymeh". Jest to tradycyjne danie
zrobione między innymi z łuskanego grochu, kurkumy, ziemniaków,
cynamonu i wielu innych składników. Kolejną potrawą jest "Ghormech
Sabzi". Jest to danie podobne do gulaszu. Robi się go z jagnięciny,
fasoli, kurkumy itd. Kuchnia Irańska jest różnorodna od śniadań,
przekąsek po desery i napoje do obiadów bardzo i mniej obfitych.
W Iranie nie ma jedzenia którego nie mógłbyś zjeść.
Zakazy
Nie wolno pić w miejscach publicznych;
Kobiety powinny nosić chustę na głowie i ubierać luźne ubrania;
Nie ma problemu jeżeli chcemy przyjechać z psem;
Odwiedzając świątynie trzeba zakrywać stopy;
Słowniczek
Cześć (Hello) – Salam
Do widzenia (Good Bye) – Khodahafez
Jak się nazywasz? (What is yous name?) - esmet Chie?
Ile to kosztuje? (How much is it?) - Reymat chande?
Dziękuję (Thank you) - Merci
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