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“Vou-me embora pra Pasárgada / Lá sou amigo do rei / Lá tenho a mulher que eu quero / Na 

cama que escolherei.” Os versos de Manuel Bandeira de certo modo dão o tom de uma viagem 

que tem tudo de sonho e percorre a Pérsia antiga dentro de um Irã que também sabe ser 

moderno, num caminho repleto de maravilhas e milagres. Vagaremos pela história e pela 

cultura do primeiro império multicultural do planeta, da primeira religião monoteísta da 

humanidade e veremos inclusive porque Nietzsche fez seu Zaratustra falar. Conheceremos a 

poesia persa, uma das mais pujantes de toda a literatura universal, e faremos um caminho 

que vai do ceticismo de Omar Khayyam ao lirismo de Hafez, passando pelo misticismo sublime 

de Rumi. Mas também faremos um passeio, no mais belo dos tapetes, pelas Viagens de Marco 

Polo e pelas epifanisa das Mil e Uma Noites, pela poesia do Corão e pelas peculiaridades da 

Bíblia, conhecendo Pasárgada e a imponência de Ciro, o Grande, a Persépolis de Dario, e um 

mundo que de tão incrível quase faz mais parte da fantasia que da realidade.  – Marcelo 

Backes 

 

 

Especialista Marcelo Backes 

 
 Marcelo Backes é Doutor em Germanística e Romanística pela 

Universidade de Freiburg, na Alemanha. Escritor, professor, tradutor e crítico 

literário, autor de A arte do combate (Boitempo, 2003), Lazarus über sich 

selbst (sua tese de doutorado sobre o poeta alemão Heinrich Heine, 

Frankfurt, 2005), Estilhaços (Record, 2006), maisquememória (Record, 

2007), um romance de viagens, Três traidores e uns outros (Record, 2010), um romance em 

quatro fragmentos. Recentemente, publicou seus dois romances mais debatidos O último 

minuto (2013) e A casa cai (2015) pela Companhia das Letras. Suas obras – ensaios, poesias 

ou livros – estão sendo publicadas em vários países da Europa. Bolsista da Academia de Artes 

de Berlim em 2010, já conferenciou nas Universidades de Viena, Berlim e Hamburgo, entre 

outras, e traduziu mais de trinta obras, entre clássicos e contemporâneos. Organiza a coleção 

As grandes obras de Arthur Schnitzler pela Editora Record e a coleção de clássicos fanfarrões, 

libertinas & outros heróis pela Editora Civilização Brasileira. Em 2015, foi o primeiro brasileiro 

a ganhar o Prêmio Nacional da Áustria.  

 

 

 

 

 



                         
 

 

Roteiro resumido  
 

 1º dia – 13/04/2020 – São Paulo – Istambul 

 2º dia – 14/04/2020 – Istambul – Tehran 

 3º dia – 15/04/2020 – Tehran 

 4º dia – 16/04/2020 – Tehran 

 5º dia – 17/04/2020 – Tehran – Shiraz 

 6º dia – 18/04/2020 – Shiraz 

 7º dia – 19/04/2020 – Shiraz – Persépolis – Shiraz 

 8º dia – 20/04/2020 – Shiraz – Pasárgada – Yazd 

 9º dia – 21/04/2020 – Yazd 

10º dia – 22/04/2020 – Yazd – Isfahan 

11º dia – 23/04/2020 – Isfahan 

12º dia – 24/04/2020 – Isfahan 

13º dia – 25/04/2020 – Isfahan – Istambul – São Paulo 

 

 

 



                         
 

Roteiro detalhado 
 

 

LEGENDA DE REFEIÇÕES INCLUSAS:  

C = Café da manhã 

A = Almoço 

J = Jantar 

Dia 1 – 13/04/2020 | São Paulo – Istambul (-/-/-) 

Apresentar-se no aeroporto no dia 12/04/2020 com 3 horas de antecedência para embarque 

na madrugada do dia 13, com destino a Istambul. Chegada em Istambul e conexão para 

Tehran. 

 

Dia 2 - 14/04/2020 | Istambul – Tehran (-/A/-) 

Tema 1: Um mapa histórico, cultural e religioso da antiga Pérsia e do Irã contemporâneo 

Chegaremos em Tehran durante a madrugada e tomaremos o transfer para o hotel. A cidade, 

hoje vibrante e moderna, é a 32ª capital do Irã e uma das cinco maiores cidades do mundo. 

Sua população é formada principalmente por migrantes de todas as partes do país. Após 

descanso e almoço no hotel (incluso), sairemos para um passeio de reconhecimento da cidade. 

Visitaremos a Torre Azādi ou Torre da Liberdade (Borj-e Āzādi), um dos símbolos de Tehran, 

localizada numa área de 50.000 m² onde aconteceram as manifestações que culminaram na 

Revolução de 1979. Em seguida conheceremos a Torre de TV Milad (Borj-e-Milad) inaugurada 

em 2008, anexa ao The Tehran International Trade and Convention Center. Do alto da torre, a 

vista da cidade é espetacular. Pernoite em Tehran. 

 

Dia 3 - 15/04/2020 | Tehran (C/A/-) 

Tema 2: A história de Abraão e outras histórias bíblicas e corânicas – alguns dados ancestrais para a 

explicação de embates geopolíticos cada vez mais cotidianos 

Na parte da manhã, visita às relíquias do Museu Arqueológico do Irã e ao Museu da Cerâmica e 

do Vidro (Abguineh), que apresenta coleções de objetos de vidro, cerâmica, argila e barro 

desde 4000 a.C. até peças do século 19. Seguimos para o Museu do Tapete e sua riquíssima 

coleção de tapetes persas tecidos à mão, oriundos de diversas regiões do país. Pernoite em 

Tehran. 

 

Dia 4 – 16/04/2020 | Tehran (C/A/-) 

Tema 3: A Bíblia e o livro de Ester – o que a Bíblia tem a ver com vários conflitos bem recentes 

Pela manhã visitaremos o complexo do Gulestan Palace, formado por diversos edifícios 

palacianos rodeados de jardins. É o monumento histórico mais antigo de Tehran. No século 16 

o local funcionava como uma fortaleza da dinastia Safávida. Na parte da tarde, conheceremos 

o fantástico Museu Nacional das Joias, que abriga a mais cara coleção das joias do mundo. O 



                         
 

Museu está localizado nos cofres do Banco Central do Irã.  Em seguida visitaremos outro 

museu, localizado na antiga embaixada dos Estados Unidos. Pernoite em Tehran. 

 

Dia 5 - 17/04/2020 | Tehran – Shiraz (C/A/-) 

Pela manhã visitaremos o Reza Abbasi Museum, onde se pode observar o desenvolvimento da 

arte, cultura e tecnologia desde 2000 a.C. até o século 20, além de um precioso conjunto de 

pinturas em tela, caligrafia e iluminuras em papel do período islâmico. Seguiremos para a 

parte norte de Tehran para conhecer o Saád Abad Palace, ex-palácio residencial da família real 

Pahlevi deposta em 1979, um dos diversos palácios do complexo, todos localizados em belos e 

extensos  

jardins. Na parte da tarde, traslado ao aeroporto para embarque em voo local com destino a 

Shiraz. Cidade de clima ameno, na qual muitos poetas viveram, conferindo-lhe o apelido de 

“capital da Literatura Persa”. Traslado ao hotel e pernoite em Shiraz. 

 

Dia 6 - 18/04/2020 | Shiraz (C/A/-) 

Tema 4: A poesia do Corão e suas questões contemporâneas 

Após o café da manhã visitaremos o Jardim de Naranjestan-o-Eram, antiga residência da 

família Qavam que governou a região de Shiraz, um fino exemplo da arquitetura persa do 

século 19, cujos jardins tem sido preservados meticulosamente. Seguiremos para a 

impressionante mesquita Nasir-Ol-Molk (1887) e seu espetacular conjunto de ladrilhos e 



                         
 

vitrais. Passaremos pelas tumbas dos grandes poetas Hafez e Sa’adi, locais de peregrinação e 

reverência cercados por lindos jardins. Cruzaremos a porta de Qoran, importante marco da 

cidade e, à tarde, visitaremos a antiga mesquita e o Bazaar de Vakil, um conjunto de 

pequenas lojas do século 11 com pátios e casas de banho, o mais distinto bazar do Irã.  Por 

fim, visita à parte externa da Mesquita Shah Cheragh onde se localiza o mausoléu do místico 

iraniano Ali Ebn-e-Hamzeh. Pernoite em Shiraz. 

 

Dia 7 - 19/04/2020 | Shiraz – Persépolis – Shiraz (C/A/-) 

Tema 5: O mundo mágico de As mil e uma noites – os tapetes voadores de “Aladim e a lâmpada 

maravilhosa”, de “Simbá o marujo” 

Após o café da manhã, saída para visita à Naqsh-e-Rostam (67 km de Shiraz) e às 

monumentais rochas escavadas que, supõe-se, seriam as tumbas de Dario, O Grande, Xerxes 

e Artaxerxes, cavadas nos períodos Elamita, Aquemênida e Sassânida. Seguiremos até 

Persépolis (12 km de Naqsh-e Rustam), um dos mais importantes sítios arqueológicos do 

Mundo Antigo e capital cerimonial dos reis Aquemênidas que governaram a Pérsia entre os 

séculos 7 e 4 a.C. Persépolis foi construída por volta de 500 a.C. e acredita-se ser o local onde 

Dario I recebia convidados de todas as partes do Império. Por volta de 330 a.C. foi invadida e 

queimada por Alexandre, o Grande. Foi declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 

1979. Retorno ao hotel e pernoite em Shiraz. 

 

Dia 8 - 20/04/2020 | Shiraz – Pasárgada - Yazd (C/A/-) 

Após o café da manhã faremos viagem terrestre a Yazd (337 km), com parada no caminho 

para visita a Pasárgada. Fundada no século 6 por Ciro II, o Grande, na região de Pars, centro 

do império persa, a cidade tornou-se a primeira capital da dinastia Aquemênida. Seus palácios 

e jardins, assim como o mausoléu dedicado a Ciro, constituem não só uma mostra excepcional 

da primeira fase da arte e arquitetura Aquemênida, mas também um testemunho exemplar da 

riqueza da civilização persa. Acomodação e pernoite em Yazd. 

 

Dia 9 - 21/04/2020 | Yazd (C/A/-) 

Tema 6: As viagens maravilhosas de Marco Polo por um mundo que desde o princípio pareceu mágico ao 

ocidente. 

Após o café da manhã iniciaremos a visita pelas Torres do Silêncio, normalmente construídas 

sobre colinas, afastadas das cidades até o século 20. Entre os seguidores do Zoroastrismo 

existia a crença de que o corpo era considerado impuro e, portanto, enterrar ou cremar 

cadáveres era proibido, a fim de que não se poluísse a terra e o ar. Por essa razão, os corpos 

ficavam expostos no topo das Torres do Silêncio onde serviam de alimento para os abutres e 

outros animais, além de serem purificados pelo sol e pelo vento. Em seguida iremos para o 

Templo do Fogo, dedicado a Zoroastro, fundador do Zoroastrismo que viveu na Pérsia entre 

1000 e 600 a.C., então a primeira religião a promover o monoteísmo.   



                         
 

Passaremos pela praça Amir-Chakmak e visitaremos a Jame Moske (séc. 12), uma das mais 

bem preservadas do Irã. Continuaremos com um walking tour pelas ruelas e suas edificações 

em adobe, observando as inúmeras Torres dos Ventos, antigo e criativo sistema persa de 

construção para a ventilação e refrigeração dos edifícios.  Finalizaremos o dia de passeio no 

Dowlat Abad Gardens, clássico jardim persa murado, alimentado por um qanat (sistema de 

irrigação) e com o mais alto badgir (Torre do Vento) do país, que resfriava a residência do 

Khan que o criou. Pernoite em Yazd. 

 

Dia 10 - 22/04/2020 | Yazd – Isfahan (C/A/-) 

Tema 7: Assim falou Zaratustra, os fundamentos do zoroastrismo e a peculiaridade que assumem na 

filosofia poética, na poesia filosófica de Nietzsche  

Após o café da manhã faremos uma viagem terrestre (300 km) a Isfahan. Visita ao Museu da 

Água, onde será possível aprender sobre o sistema de qanats (canais subterrâneos de água 

criados pelos persas) que até hoje traz água das montanhas para a cidade usando a força da 

gravidade. Isfahan possui uma arquitetura singular e bulevares arborizados. Foi a capital do 

país durante a dinastia Safávida, no século 18. Visitaremos a Mesquita Nain Jame, a maior e 

mais importante mesquita congregacional de Nain. É uma das mais antigas do Irã (século 9) 

ainda em uso, protegida pela Organização do Patrimônio Cultural do Irã. Pernoite em Isfahan. 

 

Dia 11 - 23/04/2020 | Isfahan (C/A/-) 

Tema 8: Os grandes poetas persas – Firdusi, Omar Khayyam, Rumi e Hafez 



                         
 

Após o café da manhã visitaremos as históricas pontes sobre o Rio Zayendeh que cruza 

Isfahan. Seguiremos para a gigantesca praça Maidan-E Nagsh-E Jahan (Praça Iman), no centro 

de Isfahan. Esse conjunto gracioso com lago e charretes foi construído por Shah Abbas, o 

Grande, no século 17 quando ele transferiu a capital para esta cidade. Hoje patrimônio da 

UNESCO, o local era o centro simbólico do império Safávida. Conheceremos algumas das 

edificações que fazem parte do conjunto da praça: a Mesquita Iman, a Mesquita do xeique 

Lotfollah, o Palácio timúrida Ali Qapu (século 15) e o pórtico e bazar Quaisarieh, em 2 pisos. 

Pernoite em Isfahan. 

 

Dia 12 - 24/04/2020 | Isfahan (C/A/-) 

Tema 9: Laila e Majnun de Nizami e uma das mais belas histórias de amor de todos os tempos, que teria 

inspirado de Romeu e Julieta a Paul McCartney 

Após o café da manhã, visitaremos o complexo da Catedral de Vank (All Saviours) no antigo 

bairro armênio de Julfa, a Mesquita da Sexta-feira ou Masjid-e-Jameh, o belíssimo 

ChehelSotun Palace e o Hasht Behesht Imamzadeh (Palácio dos 8 Paraísos). Após o tour, 

tempo livre.   

 

Dia 13 – 25/04/2020 | Isfahan – Istambul (-/-/-) 

Em horário a ser determinado, traslado para o aeroporto internacional de Isfahan. Embarque 

em voo com destino a Istambul e conexão para o voo para São Paulo. 

 

Obs. Como museus, hotéis, locais turísticos estão sujeitos a intervenção governamental , as 

regras de visitação e de reservas nos hotéis podem ser alteradas sem prévio aviso. Quando 

necessário, a nossa equipe fará dos devidos ajustes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         
 

Hospedagem 
 

 

Tehran | Espinas Hotel (ou similar) 

http://palace.espinashotels.com/en/ 

Categoria 5* | Standard 

 

Shiraz | Chamran Grand Hotel (ou similar) 

http://hotelchamran.com/ 

Categoria 5* | Standard 

 

Yazd | Arge Jadid Hotel (ou similar) 

http://yazdarghotel.com/ 

Hotel 4* | Standard 

 

Isfahan | Kowsar Hotel (ou similar) 

http://www.hotelkowsar.com/ 

Categoria 5* | Standard 

 

 

 

http://palace.espinashotels.com/en/
http://hotelchamran.com/
http://yazdarghotel.com/
http://www.hotelkowsar.com/


                         
 

 

Valores 

 
Parte terrestre | Em Euros (€) por pessoa 

Grupo a partir de 10 pessoas: 

 

 

Para solicitar reserva | EUR 500,00 por pessoa  

PRAZO DE INSCRIÇÃO: 20/02/2020 

Enviar ficha cadastral preenchida e cópia do passaporte 

 

 

 

 

Valor (a vista) Parcelado Taxas e Impostos 

Quarto duplo € 4.985,00
Entrada € 1.850,00 + 5 x € 680,00

(total € 5.250,00)
€ 365,00

Quarto single € 6.145,00
Entrada € 2.270,00 + 5 x € 840,00

(total € 6.470,00)
€ 450,00



                         
 

+ INCLUI 

Acompanhamento do especialista Marcelo Backes (o especialista não necessariamente viajará 

no mesmo voo do grupo); 

Acompanhamento de anfitrião Latitudes; 

Traslados aeroporto/hotel/aeroporto compartilhados para todos os clientes; 

*Nota: Para horários de voos diferentes do grupo, será necessário acrescentar valor suplementar para traslado 

privativo; 

Hospedagem conforme o roteiro, com café da manhã; 

Passagem aérea Tehran/Shiraz em classe econômica; 

Todos os passeios citados em serviço privativo com acompanhamento de guia de idioma 

espanhol (conforme disponibilidade) de cada cidade, taxas e transporte quando necessário; 

Refeições mencionadas como incluídas de acordo com a informação na legenda (C=café da 

manhã, A=almoço, J=jantar); 

Assistência de viagem (Classic da Assit-Card) para pessoas até 70 anos.  

*Nota: Acima de 71 anos, consulte–nos sobre condições diferenciadas.   

 

- NÃO INCLUI 

Passagem aérea internacional e taxa de embarque; 

Traslados de chegada em horários diferentes do voo sugerido para o grupo; 

Early check-in ou late check-out; 

Upgrades de hotel ou de categorias de apartamentos; 

Visto para o Irã;  

Despesas pessoais como lavanderia, telefonemas, internet, refeições não citadas como 

inclusas, entre outras; 

Visitas não citadas como inclusas; 

Refeições e bebidas não citadas como inclusas; 

Gorjetas aos guias, carregadores de mala, motoristas e em restaurantes; 

Qualquer outro item não mencionado como incluso. 

 

 

Opcionais 

 
Parte Aérea (sugerida) 

Consulte-nos para saber: 

- Valores e condições de pagamento da parte aérea 

- Valores adicionais de traslado privativo em caso de voos diferentes do grupo 

 

 



                         
 

 

 

Documentos necessários 
 

 

Vistos: | Brasileiros necessitam de visto. 

Passaporte: | Validade mínima de 6 meses contados a partir da data final da viagem. 

Vacinas | Recomendamos a apresentação do certificado internacional de vacina contra febre 

amarela. A vacina deverá ser providenciada até 11 dias antes do embarque. 

 

 

INFORMAÇÕES E RESERVAS: 

11 3045-7740 | latitudes@latitudes.com.br 

 


