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Podróże Gratka
Historyczna potęga z dala od masowej turystyki

REKLAMA

FOT.MAREK PAULI

Iran – szlakiem
starożytnej Persji

Plac Imama w Isfahanie, miejsce spotkań i dumy wszystkich Irańczyków

Marek Pauli

Nie ma chyba osoby, która nie
słyszałaby o historycznej potędze starożytnej Persji oraz jej
podboju przez Aleksandra
Wielkiego. Te historyczne
miejsca dzisiaj bardzo rzadko
są odwiedzane przez turystów. Wszystko z powodu wieloletni-ego konfliktu pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi.
Mimo
wszystko warto przemyśleć
pomysł podróży do tego bardzo egzotycznego dla Polaków
kraju.
Do Iranu dostaniemy się rejsowym samolotem z niemal
każdej stolicy europejskiej.
Bezpośredni lot z Warszawy
do Teheranu kosztuje około
1800 zł. Bardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest zakup
biletów tanich linii lotniczych
Wizzair lub AirBalica, lądujących w sąsiadujących z Iranem
państwach, skąd z łatwością
dostaniemy się do samego
Iranu komfortowym autobusem. Część podróżnych wybiera tanie połączenie lotnicze
do Stambułu, a następnie
po dwudniowej podróży irańskim autokarem dociera bezpośrednio do Teheranu.
Iran to kraj, w którym turysta czuje się naprawdę bezpiecznie. Pomimo złej sławy
tego kraju, uznanego przez
USA za wspierający światowy
terroryzm, nawet drobna
przestępczość występuje tutaj
w znikomym stopniu. Już podczas pierwszego dnia pobytu
w Iranie daje się odczuć
ogromną
sympatię
Irańczyków oraz gościnność
niespotykaną w żadnym innym kraju. Spacerując ulicami
miast irańskich, wielokrotnie
byliśmy zatrzymywani przez
zaciekawionych Irańczyków
proponujących nam bezinteresowną pomoc, zapraszających nas do restauracji czy nawet oferujących nam nocleg
w swoich domach.
Powodów, dla których warto
zwiedzić to ogromne państwo,
jest wiele, jednak do najważ-

niejszych należy jego historyczna potęga, której pozostałością są ruiny antycznej stolicy Persji – Persepolis.
Do Persepolis dostaniemy się
z odległego o 60 km miasta
Sziraz, które przez stulecia słynęło z produkowanego tutaj
wina o tej samej nazwie. Samo
Persepolis zachwyca nie tylko
entuzjastów archeologii, lecz
każdego przybysza. Rozległy
kompleks budowli wzniesiony
za Dariusza I, dawnego króla
Persji, kryje pałace, potężne
bramy, łaźnie oraz przepiękne
reliefy, odzwierciedlające wydarzenia historyczne sprzed
25 wieków. Wizytówką
Persepolis są charakterystyczne gryfiny – monumentalne rzeźby przedstawiające
lwy z głowami orła. Warto
odwiedzić te wspaniałe pozostałości po odległej kulturze
o wschodzie słońca, kiedy długie cienie rzucane przez posągi
i kolumnady zdają się opowiadać o starożytnej potędze nielicznym zwiedzającym.
Kolejnym żelaznym punktem każdej wyprawy do Iranu
jest Yazd, uznane za jedno
z najstarszych miast świata.
Starą część miasta stanowi labirynt wąskich piaskowych uliczek i glinianych domów, gdzie
życie toczy się podobnie jak
setki lat temu. Yazd słynie z fascynującego kompleksu Amir
Chakhmaq,
górującego
nad miastem. Najlepiej wspiąć
się wąskimi schodami na minarety po zachodzie słońca, aby
podziwiać oświetlone meczety
i panoramę miasta. To właśnie
w Yazd znajduje się świątynia
wiecznego płomienia, najstarszej religii na świecie –
zoroastryzmu, która była dominującą religią do czasów
podboju arabskiego w VII
wieku naszej ery. Aż do lat
sześćdziesiątych ubiegłego
wieku wyznawcy tej religii nie
grzebali zmarłych, nie chcąc
zanieczyszczać ziemi, i porzucali ich ciała w słynnych wieżach milczenia, gdzie ludzkie
szczątki były pożerane przez
sępy.

Najlepiej autokarem

Istnieje kilka tras najczęściej
wybieranych przez turystów.
Najpopularniejsza to dwudniowa podróż irańskim autokarem ze Stambułu bezpośrednio do Teheranu.
To ekonomiczne rozwiązanie, ale tylko dla osób
o dobrej kondycji.
Kolejną opcją jest przelot
przez okoliczne państwa,
do których z naszego kraju
możemy się dostać europejskimi tanimi liniami lotniczymi, takimi jak Wizzair czy
AirBaltica. Takie rozwiązanie
nie obciąży zbytnio naszego
portfela i pozwoli nam

Miastem, którego nie można
pominąć podczas zwiedzania
Iranu,jestIsfahan.Towyjątkowe
miejsce słynie z ogromnego bazaru oraz z drugiego na świecie
pod względem wielkości placu,
po Tiananmen, placu Imama.
Łatwo stracić poczucie czasu,
odkrywając kolejne zabytkowe
pałace i meczety położone
wpobliżuplacu,pijąctradycyjną
herbatę w licznych herbaciarniach czy rozmawiając z wyjątkowo
sympatycznymi
Irańczykami. Meczet Imama,
górujący nad południową częścią placu, został zbudowany
na początku XVII wieku i jest
uznawany za jeden z najpiękniejszychobiektówarchitektury
islamskiej wszech czasów.
Isfahan słynie również z 11
wyjątkowych mostów na rzece
Zayandeh, z których pięć łączy

dodatkowo zwiedzić sąsiadujące z Iranem kraje. Koszt
dotarcia do Iranu waha się
od około 600 zł metodą
kombinowaną do 2000 zł
rejsowym lotem linii
Aeroflot. Po Iranie kursują
wysokiej klasy autobusy,
które dowiozą nas w niemal
każdy zakątek tego wielkiego kraju. Trzeba tylko
pamiętać, aby do autokaru
zabrać ciepły sweter, ponieważ mimo wysokich temperatur panujących na zewnątrz kierowcy bardzo często ustawiają klimatyzację
na 16 stopni Celsjusza.

dwie części miasta już od średniowiecza. Warto udać się
na wieczorny spacer, podziwiając przy tym kunszt ich wykonania oraz feerię świateł służących do ich podświetlenia.
Iran, wbrew powszechnej
opinii, jest wyjątkowym krajem, do którego warto się wybrać ze względu na unikatowe
zabytki oraz niespotykaną gościnność ludzi. Nadal pobyt
w tym kraju jest stosunkowo
tani dla europejskiego turysty,
a w każdym większym mieście
znajdują się hotele na każdą
kieszeń, co może również ułatwić podjęcie decyzji o wyjeździe do Iranu.
Wybierając podróż do Iranu,
uciekamy od masowej turystyki, co pozwala nam na spokojne i dokładne zwiedzenie
tego kraju we własnym tempie.
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