
LA RUTA DE LA SEDA 2014
IRAN-TURKMENISTAN-UZBEKISTAN

AGOST 2014

TEHERAN · KASHAN · ISFAHAN · YADZ · PERSEPOLIS · SHIRAZ · GARMEH · TABAS
MASHAD · ASHGABAD · DARVAZA · KONYE URGUENCH 

KHIVA · BUKHARA · SAMARKANDA ·TAXKENT

El més interessant

Isfahan, la meitat del món 

L´arquitectura islàmica de  Kashan i Shiraz

La llegendària capital dels aquemènides Persèpolis i les tombes reïals de Naq e Rostam.

Les torres del vent de Yadz i l´arquitectura de fang al Dasht e Kivir

Visitar un dels països més hermètics del món (Turkmenistan) i la seva estrafalaria capital (Ashgabad)

La porta de l´infern al cràter de gas de Darvaza

Les tres perles d´Asia Central Khiva, Bukhara i Samarkanda



INTRODUCCIÓ.

La  materialització  d´aquest  viatge  és  un  somni  fet  realitat,  i  és  també  el  repte  més  gran  que  l
´Associació ha tingut al davant als seus gairebé set anys de vida. Oferir als nostres amics i seguidors
la possibilitat d´enllaçar per via terrestre les mítiques ciutats d´ Isfahan i Samarkanda, seguint els
antics camins de la ruta de la seda, fent parada a llegendaris oasis com s´ha vingut fent des de que
occident i  occident van decidir  trobar-se ara fa més de dos mil.lenis  és el  millor  homenatge que
podem retre a aquesta ruta comercial i als seus grans viatgers i exploradors.
L´atractiu  del  marc,  dels  escenaris  que  constitueixen  els  horitzons  retallats  per  cúpules  blaves  i
minarets a les ciutats de Isfahan, Yazd, Shiraz, Kiva, Buhara, Samarkanda; quedarà reforçat per la
oportunitat de visitar països fins no fa gaire “prohibits” per diferents motius. L´Iran, estigmatitzat de
manera injusta per la política internacional (on la seva gent ens sorprendrá amb la seva hospitalitat i
generositat); Turkmenistan, el segon país més hermètic del món després de Corea del Nord amb la
seva estrafalaria capital edificada amb els guanys de l´explotació del gas; i finalment Uzbekistan on
trobarem una curiosa convivència entre un islam de baixa intensitat i un món hereu de l´antiga URSS
molt russificat i laic. 

Situats al cor de la xarxa de camins que constituïen la Ruta de la Seda, aquets tres països han vist
com grans conqueridors,  invasors,  comerciants i  viatgers il.lustres han travessat les seves terres.
Grans imperis s´han succeït, deixant a la zona un dels més rics i impressionants patrimonis d´Asia.
Maravelles de l´antiguitat com les colossals estructures del Palau de Xerxes a Perèpolis, restes d
´antigues  ciutats  oblidades  com  Afrosiab  (l´antiga  Marakanda  helenística),  antigues  qalas
(fortificacions) del desert amb més de 2.000 anys d´antiguitat, que establiran una competència amb l
´exquisit patrimoni que han deixat els succesius imperis islàmics: sassànides, turcs, timurids, àrabs.
Un  inigualable  llegat  d´edificacions  civils,  religiòses  i  militars  compossat  per  una  col.lecció  de
mesquites, minarets, madrasses, jardins, palaus, i ciutadelles que han fet gran la història de l´art i l
´arquitectura universals.  
Ara podreu visitar tots aquets enclaus en un veritable “Dream-Travel”.
Alguns dels membres de l´Associació porten 2 anys sobre el terreny per donar forma a aquest viatge,
han escollit  personalment  alguns dels hotels  de la ruta,  desenvolupats sobre edificis  patrimonials
restaurats amb molta cura que faran del conjunt una experiència que no oblidareu facilment.



ITINERARI

Dissabte 2 ago:  Vol  internacional Barcelona-Teheran.  Arribada a l'aeroport  de Teheran, trasllat  a
l'hotel i descans. Nit a Teheran. Hotel Asareh 3 estrelles www.asarehhotel.com

Diumenge 3 ago: Teheran-Kashan. 
Després d'esmorzar, visitarem el  museu arqueològic, el millor museu del país, on s´exposen les
millors preces de l´art sumeri, elamita, aquemènida, part, sassànida trobades per tot el país. Visitarem
l´antiga residència dels Pavlavis, el Palau del Golestán i el basar Tjrish. A mitja tarda sortirem cap a
Kashan on arribarem per sopar. Farem nit a un hotel boutique heritage secret emplaçat a una de les
meravelloses cases senyorials de Kashan escollit expressament per en German a la seva prospecció.

Kashan. Hotel secret

http://www.asarehhotel.com/


Dilluns 4 ago:  Kashan
Kashan es caracteritza per les seves meravelloses  cases nobles edificades als segles XVIII i XIX
algunes  de  les  quals  estan  obertas  al  públic.  Aquest  dia  visitarem la  casa  Tabatabei i  la  casa
Borujerdi, els banys del sultà Mir Ahmad, i la mesquita d´Aga Borzog. El basar de Kashan és un
dels mes agradables del país. Nit a l´hotel boutique secret.

Dimarts 5 ago: Kashan – Abanieh - Isfahan 
Abans de sortir cap a Isfahan visitarem els  jardins del dofí (fin gardens) declarats patrimoni de la
humanitat per la UNESCO on l´aigua brolla amb abundància i recrea un petit paradís. Visitarem també
les misteriòses ruïnes de Tappeh ye Sialk on hi trobarem les restes d´un antiquíssim ziugurat de més
de 5.000 anys. Sortida cap a Isfahan, de camí visitarem Abyaneh, un antic poble de muntanya on
apreciarem l´arquitectura vernacular de la regió. En funció del temps visitarem la mesquita de Natanz.
Arribada a Ishahan. Nit a Isfahan. Hotel Setare, 3 estrelles. www.setarehhotel.com

Dimecres 6 ago:  Isfahan
A Isfahan entendrem en pocs minuts perquè la ciutat es coneix com “la meitat del món”. Començarem
a la plaça de l´imam, l'enorme plaça oberta al centre de Isfahan amb quatre monuments als quatre
costats.  Per damunt de tots hi destaca la  mesquita de l´ Imam  coberta per dins i  per fora amb
complexos intricats de rajoles de color turquesa. Visitarem l´adiacent mesquita de Sheikh Lotfollah
que conté alguns dels millors mosaics del segle XVII, i el palau d´ Ali Ghapoo. Continuarem al basar.
A la tarda, visitarem els ponts medievals sobre la llera seca del riu Zayanderud on hi destaca el de Si-
o-Es (trenta-tres arcs). Nit a Isfahan. Hotel Setare, 3 estrelles. www.setarehhotel.com

Dijous 7 ago: Isfahan
Continuarem  visitant  alguns  dels  millors  exemples  d´arquitectura  islàmica  d´Asia  Central  com la
mesquita del divendres i el palau Chehel Soltun (de les 40 columnes) (tots dos declarats patrimoni
de la humanitat per la UNESCO). Després ens traslladarem al barri armeni de Jolfa, on vistarem la
singular catedral de Vank que recorda més a una mesquita que no pas a un temple cristià, Acabarem
la tarda al mausoleu dels minarets oscilants a les afores de la ciutat, i veurem alguns dels curiosos
colomars que hi han per la zona.  Nit a Isfahan. Hotel Setare, 3 estrelles. www.setarehhotel.com

Divendres 8 agost: Isfahan – Pasagarda - Naq e Rostam – Persèpolis – Shiraz
Sortim a primera hora cap a Shiraz, ens espera una etapa llarga. En ruta visitarem Pasargada, un
dels  grans  centres  de  poder  de  l´  imperi  aquemènida  on  trobarem  la  tomba  de  Cir  el  Gran.
Continuarem fins a Naq e Rostam on hi trobarem el panteó dels principals reis aquemènides a uns
escènics penya segats.  Molt a prop ens espera un dels plats forts del viatge. A Persèpolis trobarem
les colossals i imponents restes del Palau de Jerjes, una de les més grans construccions del món
antic on l´art i l´arquitectura aquemènida exhibeixen tota la seva esplendor i grandiositat. Nit a Shiraz.
Hotel Eram, 3 estrelles www.eramhotel.com

http://www.eramhotel.com/
http://www.setarehhotel.com/
http://www.setarehhotel.com/
http://www.setarehhotel.com/


Dissabte 9 agost: Shiraz
Dia dedicat a visitar els llocs d´interès de Shiraz com la mesquita de Nasir-ol-Molk i els veïns jardins
de Narenjestan, el complex Vakil, els jardins Eram. Quedarem fascinats per la decoració de miralls
més sumtuosa del santuari d´ Aliebnehamze. Acabarem el dia als jardins de la tomba del gran poeta
Hafez on al capvespre centenars d´isfahanites hi van a recitar els seus poemes. Nit a Shiraz. Hotel
Eram, 3 estrelles www.eramhotel.com

Diumenge 10 agost: Shiraz-Yazd
Dia de trasllat, en ruta pararem a Abarkuh on veurem el seu gran xiprer que està considerat el segon
organisme viu mes vell de la terra amb més de 3.500 anys. A Yazd ens aturarem a les afores on hi
trobarem les torres del silenci, sobre dos turons, i on hi tenien lloc els enterraments segons el ritus
zoroàstric. Sense canviar de registre, ja a la ciutat,  visitarem l´Ateshkadeh o temple del foc, on la
flama del foc etern continua cremant. Aquesta serà una bona oportunitat per aprendre més sobre el
zoroastrisme, que havia estat la religió persa fins que els àrabs van introduir l' Islam a l' Iran.  Nit a
Yazd. Hotel Laleh. 3 estrelles. http://www.yazdlalehhotel.com/en/

Dilluns 11 agost: Yazd
Yazd és una preciòsa ciutat a les portes del desert on l´arquitectuta tradicional ha generat un enginyós
sistema de climatització natural de les cases amb unes torres de refrigeració a les cantonades que
afavoreixen la circulació ,i l´evacuació de l´aire calent. Disposareu del dia lliure per gaudir d´aquesta
encantadora  ciutat  al  vostre  aire,  una  de  les  ciutats  més  antigues  del  món  habitada
ininterrumpudament. Visiteu la torre eòlica més alta de la ciutat al jardí de Bagh e Dolat Abad, visiteu
la mesquita divendres de segle XIV i el taller de teixit de seda on encara es fan delicats brocats en
telers  tradicionals.  Tanmateix  l´acompanyant  de  l´associació  i  el  guia  local  estaran  a  la  vostra
disposició sense sobrecost tot el dia si necessiteu la visita guiada. Nit a Yazd. Hotel Laleh, 3 estrelles
http://www.yazdlalehhotel.com/en/

http://www.yazdlalehhotel.com/en/
http://www.yazdlalehhotel.com/en/
http://www.eramhotel.com/


Dimarts 12 agost: Yazd – Jardins Mehriz - Fahraj – lloc secret - Yazd
Aquest dia farem una excursió per els pobles del sud de Yazd. Començarem visitant els jardins de
Mehriz declarats patrimoni mundial per la UNESCO, continuarem la visita a Fahraj on trobarem les
restes d´antics caravanserais  i  la  mesquita  més antiga d´  Iran.  Acabarem el  dia  amb  una visita
sorpresa  regal de l´Associació a una antiga ciutat-fortalesa sassànida única i que no revelarem fins
al mateix dia. Nit a Yazd. Hotel Laleh, 3 estrelles http://www.yazdlalehhotel.com/en/

Dimecres 13 agost: Yazd - Chak Chak – Kharanaq - Mesr
Deixem Yazd per endinsar-nos al gran desert de Dasht. En ruta visitarem Chak Chak, un dels mes
importants  indrets  de peregrinatge zoroàstric  d´Iran.  i  Kharanaq,  una ciutat  de fang abandonada
habitada des de fa mes de 4.000 anys.  Continuarem fins a Mesr on hi podrem gaudir de la posta de
sol  al  gran  erg  de  dunes que  l´envolten.  Nit  a  Mesr. Hotel  Barandaz Lodge,3  estrelles.  Un  lloc
encantador al desert on gaudirem d´un increible cel estelat.

Dijous 14 agost: Mesr – Garmeh -Tabas
Dia dedicat a avançar pel desert. En ruta visitarem alguns oasis com el de Garmeh. Un lloc deliciòs
on les cases de pedra tradicionals hi conviuen amb armonia amb datilers i manantials d´aigua fresca.
Farem nit a Tabas. Hotel Bahman. 3 estrelles.

Divendres 15 agost: Tabas - Mashad 
Després d´una llarga etapa arribarem a la ciutat de Mashad. Mashad és la ciutat més santa per als
xiítes iranians. On hi descansen les restes de l´imam Reza, el vuité dels imams, i l´únic que es troba
dins del teritori iranià. Nit a Mashad. Hotel Madaen. 3 estrelles.

Dissabte 16 agost: Mashad 
Al matí visitarem l´inmens santuari sagrat que s´ha generat al voltant del sepulcre. Una succesió de
patis i enlluernadores cúpules daurades ens conduiran al lloc mes sagrat de tot el complexe, on tot i
que en principi només els musulmans hi poden acedir, amb una mica de sort potser ens permetran
accedir-hi. Nit a Mashad. Hotel Madaen. 3 estrelles.

http://www.eramhotel.com/
http://www.yazdlalehhotel.com/en/


Diumenge 17 agost: Mashad-Bajgiran-Ashgabad
Trasllat a la frontera iraniano-turkmena. Després de fer els tràmits fronterers canviem de guia i de
minibús.  Sortida  cap  a  Ashgabad.  Ashgabad  és  una  ciutat  totalment  nova  planificada  amb  un
estafalari  urbanisme i  una arquitectura monumental  per ser la capital  de Turkmenistan un cop va
assolir la independència de la URSS, on no es van escatimar dolars procedents de l´explotació de les
inmenses reserves de gas del país. Nit a Ashgabad (hotel 3 estrelles a determinar).

Dilluns 18 agost: Ashgabad-Darvaza
A primera  hora  visitarem  Ashgabad  i  les  seves  monumentals  avingudes.  Visita  al  parc  de  la
Independència i a la mesquita “espiritual” de Turkmenbashy (pare del país). Visitarem la ciutadella
parta de Nisa i ens endinsarem al desert del Karakum per arribar a un dels llocs més extranys i a l
´hora espectaculars de tot el viatge. El cràter de Darvaza sembla veritablement una porta a l´infern.
Un cràter amb unes dimensions  properes a un camp de fútbol on el foc crema ininterrompudament
des de fa 40 anys amb el gas que filtra de la terra per petites esquerdes. Aquesta nit dormirem a un
campament de iurtes proper al cràter per poder gaudir de l´espectacle de les flames a la nit.  Nit
Campament de iurtes a Darvaza. Sopar inclòs.



Dimarts 19 agost: Darvaza-Konye Urguench-Khiva
Sortim cap a  Konye Urguench, una de les ciutats de l´antiga ruta de la seda, que té una bonica
col.lecció  d´edificis  islàmics  medievals  que  van  ser  declarats  patrimoni  de  la  Humanitat  per  la
UNESCO.  Després  de  visitar  la  ciutat  continuarem  cap  a  la  frontera  amb  Uzbekistan.  Tramits
fronterers i entrada a Uzbekistan. Arribada a Khiva. Nit a Khiva. Hotel Orient Star. 3 estrelles. L´hotel
està enclavat en una preciosa madrassa (escola corànica)  del segle XVIII al cor de la ciutat vella.

Dimecres 20 agost: Khiva
Khiva és una de les tres mítiques ciutats uzbeques de la ruta de la seda. Es caracteritza per un casc
antic compacte emmurallat intacte, amb un estat de conservació impecable i sense cap construcció
que el desvirtuï. La Itchan Kala (dintre de murs) ha estat catalogada per la UNESCO patrimoni de la
humanitat. Aquest dia el dedicarem a visitar tots els seus monuments, i pujarem als seus minarets per
gaudir de les millors vistes del conjunt. Nit a Khiva. Hotel Orient Star. 3 estrelles.

Dijous 21 agost: Khiva-Bukhara 
Dia de trasllat fins a la ciutat de Bukhara, aquest tram de carretera coincideix exactament amb un dels
ramals de la ruta de la seda. Arribada a Bukhara. Allotjament i passejada per la Labbi Hauzz. Nit a
Bukhara. Hotel Amulet o Amelia Boutique. 3 estrelles.

Divendres 22 agost: Bukhara
Bukhara és la segona de les ciutats mítiques. Es la que conserva un casc antic més viu, amb artesans
que produeixen els seus articles de manera tradicional  i  amb uns grans exemples d´arquitectura
timurida,  caracteritzats  per  les seves cúpules revestides amb rajol  blau.  Visita  als  mausoleus de
Samanides i  Chsama Ayub (els  més antics de la  ciutat),  la  ciutadella, el  conjut  Poi  Kalan,  la
madrassa Ulugbek, i l´animada plaça de la Labbi Hauzz tancada per tres madrasses. Bukhara està
declarada patrimoni de la humanitat per la UNESCO: Nit a Bukhara. Hotel Amulet o Amelia Boutique.
3 estrelles.

Dissabte 23 agost: Bukhara
Matí dedicat a vistar les afores de la ciutat on hi trobarem la residència d´estiu de l´emir de Bukhara,
el conjunt monumental del cementiri Bahaddin Nakshbandi i l´edifici Chor Barh. Tarda lliure per fer
compres, per gaudir d´una posta de sol a alguna chaikana (casa de te) als terrats de Bukhara, o
pendre un hamam. Nit a Bukhara. Hotel Amulet o Amelia Boutique. 3 estrelles.



Diumenge 24 agost: Bukhara-Shajrisyabz-Samarkanda
Dia de trasllat cap a Samarkanda. De camí visitarem la ciutat de Shajrisyabz, lloc natal del Gran Amir
Timur on hi trobarem les restes del seu palau, la més vissible de totes la colossal porta nord. Arribada
a Samarkanda. Allotjament. Nit a Samarkanda. Hotel Asia Samarkanda. 3 estrelles.

Dilluns 25 agost: Samarkanda
Samarkanda és possiblement la ciutat que te el nóm més conegut de totes les que confromen la ruta
de la seda. Capital del gran imperi de Timur (Tamerlà), les restes que apareixen escampades per la
ciutat son testimoni del seu antic esplendor. A Samarkanda, mesquites, mausoleus i madrases son
més grans que a les ciutats veïnes, tot  i  que els terratremols han castigat  més els seus edificis.
Visitarem la imponent plaça del Registan i les seves tres madrasses, Continuarem al mausoleu de
Gur  e  Amir on  hi  descansen  les  restes  del  gran  Timur,  mesquita  Bibi  Khanum i  observatori
astronòmic d´Ulugbek. Acabarem la tarda al conjunt funerari de Shari-Zinda amb una avinguda de
tombes revestides d´exquits rajols.  Nit  a Samarkanda. Hotel  Asia Samarkanda. 3 estrelles. Sopar
inclòs a casa nacional.

Dímarts 26 agost: Samarkanda-Taxkent
Trasllat fins a Tashkent. Dedicarem la tarda a visitar els indrets històrics de la ciutat com el conjunt de
Khast Imam, la madrassa Barak Khan, els mausoleus Kaffal al Shshi i Yunush Khan i la Madrassa
Kukeldash.  Sopar  d´acomiadament  inclòs  al  restaurant  Caravan.  Nit  a  Taxkent.  Hotel  Samir.  4
estrelles.

Dimecres 27 agost: Taxkent-Barcelona
Trasllat a l´aeroport per agafar el vol de tornada a Barcelona. En funció de la hora de sortida del vol,
matí lliure per visitar el basar Chorçu, el museu d´amir timur o fer les darreres compres.



PREU

2.995 euros per persona

________________________________________________________________________________________

INCLOU
   

-Recorregut segons itinerari en minibus o autobus privat amb conductor i aire acondicionat.

-Trasllats a aeroports

-Allotjament amb règim d´ esmorzar inclòs en hotels turista i turista superior segons programa.

-Sopar a Darvaza

-Sopar a casa nacional a Bukhara o Samarkanda

-Sopar d´acomiadament a Taxkent

-Entrades a la major part de museus i monuments (pot haver-hi alguna entrada que es cobri a part)

-Guies locals de parla castellana a tot el recorregut (a Turkmenistan si no hi ha disponibilitat guia local parla

anglesa)

-Gestiò des d´Iran de número expedient al MFA iranià imprescindible per a l´obtenció del visat 

-Assistència per a la gestió del visat turístic i registre a Turkmenistan

-Assegurança d´assistència en viatge

-Assegurança de cancel.lació causa justificada amb límit 4.000 euros

-Acompanyant de parla catalana membre de l´Associació Amu Daria (grup de 8 o més persones)

-Grup de 6 a 14 persones

NO INCLOU

-Vol internacional Barcelona-Teheran / Tashkent-Barcelona 

-Visats Iran, Turkmenistan, Uzbekistan

-Apats i begudes tret de les detallades al capítol inclou 

-Propines a guies locals i conductors

-Tot allò no detallat al capítol inclou

Suplement habitació individual....................................................................................................450 euros persona

(si  viatjas sol,  aconsellem acomodar-te amb un altre integrant del  grup en idèntica situació,  farem trobades

prèvies per tal que el grup es conegui abans de la sortida)

Recomanem la compra dels  vols  internàcionals  a  Viàtica a fi  de tenir coberta  qualsevol  contingència
derivada de retards o cancel.lacions.



TEMES PRÀCTICS

DINERS

La moneda oficial d´Iran és el rial iranià (IRR). A començament de 2014 el canvi oficial oferta 33.200 rials per

euro. Als canvistes autoritzats es pot obtenir un canvi molt més beneficiós que el canvi oficial.

Tot i la forta inflació, Iran és encara un país econòmic comparat amb els nostres estàndards, i on un àpat a un

restaurant pot sortir per menys de 5 euros.

Al carrer tothom fa servir el terme “toman” per parlar de xifres. Un toman equival a 10 rials; tot i que aquesta

mesura no té cap repercusió al paper moneda, es podria dir que és la unitat que fareu servir. Per tant, cada cop

que demaneu un preu, assegureu-vos bé en la unitat que es dona a fi d´evitar malentesos.

Malgrat existeix una extensa xarxa de caixers automàtics, el bloqueig comercial que EUA ha propossat a l´Iran

fa que les targetes de crèdit o dèbit VISA, MasterCard, AmEx i traveller checks més habituals emesos per bancs

extrangers no serveixin de res. Per tant cal portar tot el diner en efectiu, en dòlars americans o euros. Com que la

despesa més important del viatge està coberta abans de la sortida, les quantitats d´efectiu que haureu de dur a

sobre no seran importants si les compres que voleu fer son raonables. Atenció però, si voleu adquirir articles de

de luxe com ara el caviar o les catifes perses. Uns pocs grans emporis amb comptes bancaris a l´exterior poden

acceptar pagament amb targeta, però no serà freqüent.

A Turkmenistan funciona el nou manat (TMT), que es cotitza aproximadament a 4 TMT per euro.

A Uzbekistan funciona el sum uzbec (UZS) que es cotitza a l´ordre de 3.000 UZS per euro. 

La particularitat d´aquesta moneda és que el bitllet més gran de curs legal és de 1.000 sums (33 cèntims d´euro),

per tant esteu preparats per anar amb grans feixos de bitllets a la butxaca.

Al carrer es pot obtenir un millor canvi que al banc, però s´ha d´anar amb compte per  evitar que amb la quantitat

de bitllets “es perdin” alguns a la transacció. Els guies locals acostumen a canviar dolars o euros a un millor

canvi que el banc però una mica pitjor que al carrer. 



En alguns hotels a Uzbekistán es poden trobar ATM (automatic teller machines, caixers electrònics) que fan

avançament d´efectiu en dolars als portadors de VISA o Master Card.

CARRETERES

Les carreteres a tots tres països son en general correctes. Com a norma general per cobrir una determinada

distància s´acostuma a emprar el doble de temps que a Catalunya.

PAPERASSA

Per als catalans i la resta de ciutadans de l´estat espanyol cal: 

IRAN

Passaport en vigor amb 6 mesos de validesa des de la data de sortida del país

Visat obligatori que s´obté al consolat de Madrid

No tenir cap segell al passaport de l´estat d´Israel.

Disposar de tres planes lliures al passaport.

Un  cop emesa  l´autorització  des  d´Iran,  amb  el  preceptiu  codi  d´expedient,  cal  preveure  un  mes  per  a  la

tramitació del visat a Madrid.

Des d´aquest any i atès a la preocupant situació de la sanitat pública a l´estat espanyol, Iran exigeix als viatgers

espanyols una assegurança médica que cobreixi malaltia i hospitalització a Iran (està inclosa al preu del viatge). 

TURKMENISTAN

Passaport en vigor amb 6 mesos de validesa des de la data de sortida del país.

Visat de turisme obligatori que nomès es pot aconseguir viatjant en un grup organitzat.

S´obté directament a la frontera amb el patrocini d´un operador local que ens assitirà sobre el terreny.

Les taxes consulars es paguen a la frontera.

Calen dos planes lliures al passaport, dos fotografies, i l´import exacte del visat en dolars.

UZBEKISTAN

Passaport en vigor amb 6 mesos de validesa des de la data de sortida del país.

Visat obligatori que s´obté al consolat de Madrid

Disposar de dos planes lliures al passaport.

Aquest tràmit no acostuma sobrepasar 7 dies feiners

Per altes nacionalitats, consulteu els requisits al consolats iranià, turkmè, uzbec, més propers.



INDUMENTÀRIA

Una de les particularitats del viatge a Iran, és allò referent a la indumentària en públic (fins i tot als vestíbuls dels

hotels). En el cas dels homes no està permès  l´ús de bermudes i/o pantalons curts, ni samarretes de basket o estil

“imperio” al carrer.  Si que està permés l´ús de màniga curta fins i tot per visitar mesquites i llocs de culte

(homes). Les dones han de dur un mocador o xal que els hi cobreixi el cabell (aquesta impossició s´ha relaxat als

últims anys, i les dones cada cop exhibeixen més el serrell). Els texans i pantalons son una prenda que està  ben

acceptada (dones), tot i que es requereix que les bruses o jaquetes els cobreixin fins a mitja cama. Màniga llarga

al menys fins els colzes.

Tot i que viatgem al mes d´agost, la calor serà sempre una calor seca, per tant aquesta petita incomoditat de l

´indumentària serà suportable. Es recomanen teixits transpirables i frescos de colors clars, que protegeixin de la

radiació solar i que a la vegada facilitin l´acompliment de les directrius iranianes.

A Turkmenistan i Uzbekistan es poden fer servir pantalons i màniga curta, tant homes com dones amb total

naturalitat. Les dones no caldrà que facin servir mocadors al cap tret que per visitar mesquites i llocs sants.

ALCOHOL  I DROGUES I D´ALTRES ASPECTES LEGALS

El consum d´ alcohol no està permès a Iran. Trobarem però cervesa sense alcohol i tota mena de refrigeris. A

Turkmenistan i Uzbekistan com països hereus directes de l´extita URSS i amb una important població russa el

consum  d´alcohol està generalitzat en aquest segment de població. Trobarem produïdes sota llicència russa com

Baltika i Sarvast, i vodka uzbec i d´importació de la mare Rusia. Els musulmans no obstant prenen te enlloc de

begudes alcohòliques. Tinença i consum de qualsevol mena de drogues està prohibit i fortament penat a tots tres

països, inclosos tots els derivats del cannabis.

Iran es una república islàmica on la figura del cap de l´estat recau sobre el consell de clergues de la revolució, i

on la sharia (lleis islàmica) ordena molts aspectes de la vida cotidiana. L´homosexualitat, i l´adulteri son delicte.

Les relacions sexuals prematrimonials i/o extramatrimonials no estan permesas. Tanmateix, els turistes no cal

que acreditin  l´acompliment  de  tota  aquesta  normativa  als  seus  països  d´origen,  simplement  han  d´evitar  l

´exhibicionisme en públic de qulasevol d´aquestes conductes. 

L´ introducció de material pornogràfic a Iran  és il.legal. (s´enten material pornogràfic la foto d´una dona nua).

Reviseu per tant els vostres dispositius portàtils. 



SEGURETAT

Iran és un país molt segur en general. El crim violent és inexistent i els riscos als que s´exposen els viatgers son

petits i poc probables furts a indrets concorreguts com basars i estacions. 

Si bé alguns països acusen l´estat iranià de patrocini del terrorisme contra interesos occidentals, això mai s´ha

demostrat. 

El principal  risc al  que s´exposen els  viatgers  va lligat  a la  seguretat  viària,  i  a l´agressiva conducció dels

iranians. Com a responsables del grup demanarem al xofer que faci una conducció defensiva i responsable. A les

ciutats, particularment a Teheran, cal extremar l´atenció a l´hora de creuar carrers fins i tot als semàfors. Es una

bona mesura creuar sempre al costat d´algun iranià.

Turkmenistan i Uzbekistan son també països molt segurs amb índex de criminalitat irrellevants.

Tots dos països estan subjectes a una fèrria dictadura i a un estricte control policial sobretot a les capitals. A

Ashgabad nomès podrem fer fotografies allà on ens indiqui el nostre guia local; a Taxkent podrem fer fotos sense

cap problema, tret les estacions de metro.

A diferència de països de l´entorn, dins de les fronteres d`Iran, Turkmenistan I Uzbekistan el terrorisme és fins

ara un fenòmen residual. Nogensmenys, la pàgina del ministerio de asuntos exteriores de l´estat espanyol emet l

´habitual llistat de precaucions i recomanacions per països a la seva web, i  aconsellem que en feu una ullada.

RAMADÀ

Aquest any (2014) el Ramadà acaba el 27 de juliol, per tant, no ens afectarà amb les dates del viatge.



SALUT

Les condicions higiènic-sanitaries a tots tres països son bones en general. La calor de l´estiu i les diferències a l

´alimentació, poden afavorir l´apartició de trastorns intestinals que rarament seran greus. Cal, però, beure sempre

aigua embotellada i mantenir una bona hidratació. 

Es recomana portar crema solar forta i barrets.

Un mes abans de la sortida visiteu un centre de medicina exterior (Bergara, Drassanes, Clínic) duent aquest

document amb la cartella de vacunació per rebre les vacunes recomenables (si s´escauen) i recomanacions sobre

que portar a la farmaciola. 

Si pateixes alguna malaltia crònica consulta sempre al teu metge abans de viatjar.

GASTRONOMIA

L´arròs és la base de l´alimentació iraniana i un company habitual dels àpats, tan l´arròs blanc, com arròs cuinat

amb  d´altres  ingredients  com  ara  les  nous,  espècies,  o  d´altres  fruits  secs.  Les  amanides  son  l´altre

acompanyament  habitual.  L´estrella  omnipresent  de  la  gastronomia  iraniana  es  el  kabab  de  xai  o  pollastre

preparat en diferents formes, sent el més representatiu de tots el “shikh kebab” fet amb carn picada i ceba. A

indrets com Isfahan hi trobarem especialitats locals com el “khorest e masht” i el “chelo fesenjun”, que millor

que explicar-vos ho ara, deixarem que ho tasteu in situ. Els iranians com tots els pobles de l´entorn aprecien els

dolços i preparen exquisides baklaves (pastissets de pasta fullada amb mel, i fruits secs). 

A Turkmenistan i Uzbekistan serà habitual trobar broquetes de carn de xai a la brasa molt especiades. El plat

estrella de la gastronomia uzbeca es el “plov”, una deliciosa barreja d´ arròs cuinat amb fruits secs i carn. Tambè

trobarem plats d´influència russa com l´amanida Olivier (una variant de l´amanida russa).



QUI SOM?

Associació per a la promoció cultural de la Ruta de la Seda, per el foment de l’intercanvi

cultural entre Catalunya i els països d’aquesta Ruta i especialment amb Àsia Central.

Som persones viatgeres o persones nascudes a l’Àsia Central o als països de la  Ruta de la

Seda, interessades per la història i  l’art,  apassionades per la fotografia,  enamorades dels

relats de viatges, de les llegendes i de les tradicions… i sobre tot, persones amb ganes de

descobrir, compartir i aprendre dels pobles i cultures de la Ruta de la Seda: Turquia, Pròxim

Orient,  Caucas,  Iran,  Afganistan,  Turkmenistan,  Uzbekistan,  Kirguizistan,  Kazakhstan,

Tadjikistan,  Pakistan,  Xinjiang,  Tibet,  Mongòlia  i  Xina.  Ens  dediquem a  donar  a  conèixer

aquesta realitat mitjançant viatges a l’Àsia Central, conferències i xerrades, exposicions d’art

o  fotografia,  espais  gastronòmics,  celebracions  tradicionals  (com  el  Nouruz),  edició  d’un

calendari, sessions de cinema, concerts o actuacions musicals, tallers de jocs tradicionals,

sessions de narracions de contes,  venda de productes, activitats d’oci,  etc.  i  a  promoure

projectes de cooperació internacional i cultural amb aquests països.

www.larutadelaseda.cat

Som un petit grup d’enamorats del món. Ens agrada viatjar, conèixer i compartir. Ens

apassiona la geografia i les fronteres que aquesta dibuixa, sovint somiem davant els mapes.

Un país és un petit món dins d’aquest gran planeta, on cadascú dels habitants forma part d’un

puzle que dibuixa colors, olors, sabors, paisatges, coneixements i maneres de viure. Hem

d’evitar que la globalització emmascari aquestes petites o grans meravelles que encara

queden per descobrir i conèixer peripècies a destins que encara no han estat envaïts pel

turisme massiu. Un divendres de cada mes, oferim la possibilitat a tot aquell que vulgi donar a

coneixer un país o regió del món, com a viatger, turista, cooperant, científic, aventurer,

activista, o nadiu de fer una xerrada oberta a tothom.

www.coneguemelmon.org

Viàtica, agència de viatges independent, situada al cor del popular barri de Sant Andreu de 

Barcelona. Es un negoci de barri i de proximitat que treballa intensament en comunitat amb 

els establiments veïns. Amb més de 2 anys en funcionament, estem especialitzats en viatges a

mida, grups, associacions, col.lectius i empreses. Ens apassiona el poder disenyar els viatges 

amb el viatger I gaudir-ne de la preparació del mateix.                            www.viatica.es

http://www.viatica.es/
http://www.coneguemelmon.org/
http://Www.larutadelaseda.cat/


ELS ACOMPANYANTS DE L´ASSOCIACIO

Jordi Castellanos (Barcelona, 1976): 

Apassionat dels mapes i amant irreprimible del obsolet surrealisme en totes les seves variants, dedica el

seu temps lliure a viatjar i en somiar com es pot fugir de la gran ciutat que l’envolta. Damunt de la bici o

trepant per una muntanya se sent feliç i serè, és allà on oblida la cara que més li dol del ésser humà:

l’avarícia i l’hipocresia. Tot i que creu en el valor de l’amistat i en la dignitat dels animals, ja no pensa

que un altre món sigui possible. Entre els viatges més recents, destaquen l’Iran, els Balcans, els països

del Caucas, l’Uzbekistan, el Kurdistan turc, el nord de l’Iraq o un trekking per l’Himalàia. A Pèrsia queda

meravellat per l’hospitalitat dels seus habitants i el delicat refinament de d’aquest art mil·lenari, sovint

somia tornar a prendre te a les seves chaikhanes. Als Balcans, al Càucas i a les zones kurdes de l’Iraq

pren la verdadera consciència del valor de la pau i de com costen tancar les ferides de la guerra.

Presideix l´associació Coneguem el Món i forma part dels òrgans de govern de l’associació Amu Daria, i

és autor del bloc “El gat balcànic“, el relat d’una ruta en cotxe a través dels Balcans i de la iniciativa

Mini Guies Coneguem.

Porta dos anys fent d´ acompanyant de l´associació als viatges a Uzbekistan

German Aguilar (Barcelona, 1972): 

Arquitecte  de  formació;  però  viatger  de  vocació,  humanista,  amant  de  la  fotografia,  de  l’art,

l’arquitectura i la seva història, dels grans espais, els paisatges naturals, urbans i humans, però per

damunt de tot amant del planeta on viu i entusiasta de les ciències que l’estudien (geologia, geografia,

cartografia, geopolítica). Reivindica que en lloc de venerar a tants deus imaginaris i icones mercantils,

hauríem de recuperar l’amor per la nostra Pachamama mare terra i a tenir-hi mes cura com sempre han

fet les civilitzacions mes avançades del passat. Va començar a tenir curiositat pel mon als 8 anys quan

va caure a les seves mans un llibre de fotografies del món; des d’aquell moment en lloc de jugar als

futbolins o al billar a les campanes de l’insti, es dedicava a dibuixar rutes imaginaries i a imaginar

possibles voltes al món davant d’un mapa. (Així doncs, no el convideu mai a una partida de billar).

Amant dels trens, les estacions de tren, els ferris i els ports i de creuar fronteres caminant; detesta

volar, els aeroports, les connexions i els avions; la seva filosofia es que si s’hi pot anar a peu millor que

en taxi, en tren/vaixell millor que en bus, i en bus millor que en avió. Ha recorregut més de 50 països en

una sèrie de viatges, entre els que s’inclouen un llarg viatge per el sud-est asiàtic, un viatge de 7 mesos

de la India a la Xina overland, i una ruta de la Seda complerta per terra que va estendre fins a Austràlia

durant 8 mesos.

Coneix bé Pèrsia on ha estat recentment recorrent bona part del país, es un gran coneixedor de l´art i l

´arquitectura d´Asia Central, de molts dels països de l´entorn, i especialment de la ruta de la seda (de la

que  ha  fet  confereències  i  ha  publicat  artícles  a  revistes  de  viatges).  Tambè  coneix  força  bé  l

´Uzbekistan on ha estat dos vegades. Aportarà una vissió mes global de conjunt que facilitarà la ubicaciò

del país i les seves particularitats dins d´un contexte molt mes ample.

Administra el bloc el ULTIMO BAZAR i forma part dels òrgans de govern de les Associacións Amu Daria

I Coneguem el Món

Aporta  4  anys  d´experiència  guiant  grups  a  Uzbekistan,  Kazajstan  i  també  organitzant  viatges

independents sense recolzament d´agència a la Xina I India.

http://ultimobazar.wordpress.com/
http://miniguiesconeguem.blogspot.com/
http://elgatbalcanic.blogspot.com/
http://larutadelaseda.cat/



