IRAN
Deserts & Nomads

Detoxen in de desert! En niet zomaar in een willekeurige zandbak. We
gaan Perzisch rewilden in het fascinerende Iran, de bakermat van de
beschaving. In het centrale en zuidoostelijke deel van het land leeft de
bevolking in perfecte harmonie met de woestijn. Hier wordt de entourage
bepaald door eeuwenoude heerschappijen en culturen. De overblijfselen
van de ouderwetse zijderoute-handel per kameelkaravaan van Azië
naar Europa zijn hier nog goed zichtbaar. We gaan ons onderdompelen
in dit natuur- en cultuurwonder. Ervaar het woenstijnleven in het hart
van Iran en trek mee met een nomadische tribale familie tijdens hun
migratietocht het Zagrosgebergte in.

Omringd door ongerepte natuur reizen we tijdens het eerste deel van
onze reis van plek naar plek, dwars door de Iraanse woestijn. We hiken
door natuurreservaten, rijden kameel door de zandduinen en zwemmen
in oases. Neem meer dan 2000 jaar geschiedenis in je op tijdens
bezoeken aan citadellen en historische woestijnplaatsen. Hierna sluiten
we ons tijdens het tweede deel van de reis aan bij een familie van de
nomadische Bakhtiari stam en vervolgen we onze trip op hoogte.

Programma
26 april t/m 8 mei 2020 - maximaal 10 personen - vertrek vanaf 6 personen

Slapen doen we in een guesthouse, we kamperen in de woestijn of
overnachten bij de nomadische familie in de bergen.
Dag 1 Reisdag en accommoderen
We komen in de nacht aan op Esfahan airport waarna we een nachtje
slapen in een hostel in de stad.
Dag 2 Kennismaken met de woestijn
We duiken de woestijn in voor een eerste kennismaking met het leven
daar en bezoeken de woestijnplaats Nain. Hierna verplaatsen we
verder de Rig-e-Jinn desert in waar we kamp maken, genieten van het
buitenleven en de zonsondergang.
Dag 3 Dagje wildlife
Vandaag bekijken we een woestijnboerderij, maken we een mooie hike
door een wildlife refuge om woestijndieren te spotten en bezoeken we
oude traditionele Iraanse tuinen.

Dag 6 Natuurwonder in de woestijn
In de vroege ochtend bezoeken we een zoutmeer en een historische
tuin. Na een bezoek aan Moreteza Ali voor een duik in een natuurlijke
warmwaterbron slapen en eten we gezellig met zijn allen in een ecolodge
in Tabas.
Dag 7 Terug naar Esfahan
Na een frisse ochtendduik in een oase vertrekken we naar Esfahan.
Tijdens onze reis uit de woestijn terugmaken we een aantal leuke pitstops
bij wat bezienswaardige culturele plekken. We gaan vroeg naar bed in
een hostel in de stad in verband met een vroeg vertrek naar de bergen de
volgende ochtend.
Dag 8 Reis naar de bergen en de nomaden
Geef je ogen de kost want we verruilen de woestijn voor de bergen tijdens
deze dag. We sluiten ons aan bij de nomadische Bakhtiari familie en
maken kennis met het leven in de Zagros.
Dag 9, 10 en 11 Het nomadenleven

We verkennen de woestijnplaats Iraj met een bezoek aan Bayazeh Castle,
oude aquaducten bekend als qanats en de prachtige oase in Garmeh
met een verfrissende minerale waterbron. We sluiten de dag af bij ons
tentenkamp.

Afhankelijk van het weer en de toestand van de dieren, kiest de familie
een vervolgroute de bergen in waar wij ons als mede nomaden bij
aansluiten. We helpen de familie met hun dagelijkse activiteiten: het
hoeden en verzorgen van de kudde, het verplaatsen door de bergen en de
kamproutine. We slapen tijdens deze nachten in een basisonderkomen bij
de familie. (Exacte invulling afhankelijk van condities en omstandigheden)

Dag 5 Offroaden en kameelrijden

Dag 12 en 13 Reisdag

Deze dag staat in het teken van plezier; duintrekking, kameelrijden en
offroaden!

Deze dag staat in het teken van de reis terug naar Esfahan om ons voor te
bereiden op de nachtvlucht naar Nederland.

Dag 4 Oases en historie

Logistiek
Rewild organiseert het vervoer vanaf het moment van aankomst in Iran. In
samenspraak kijken we naar de beste vlucht om bij het startpunt van de
woestijnreis te komen in Esfahan. Binnen Iran reizen we vooral met onze
eigen 4x4 offroad auto’s, de benenwagen of per kameel.

Voeding en water
De voeding wordt georganiseerd door Rewild en is inbegrepen in de reis.
We maken gebruik van de eetfaciliteiten in de woestijndorpen, bij families
thuis en kokkerellen onze eigen maaltijden op een vuurtje buiten rondom
de tenten. Kookgerei is noodzakelijk voor de nachten in de tent. Schoon
drinkwater is in de woestijn soms moeilijk te vinden, maar we zullen altijd
genoeg bij ons hebben. Bij de accommodaties is genoeg water aanwezig,
we filteren water uit de natuur en we nemen extra voorraden mee in de
terreinwagens.

Thema en niveaus
Het thema van deze reis is Rewild Your Trips. Deze reis is daarmee bedoeld
voor de avontuurlijke groepsreiziger met interesse in natuur en cultuur.
Fysieke activiteit staat niet centraal tijdens deze reis, maar een goede
wandelconditie is wenselijk. Ervaring met kamperen is niet noodzakelijk
maar wel mooi meegenomen.

Fysiek ●●●○○

Comfort ●●●○○

Avontuur ●●●●●

Vaardigheden ●●●○○

Cultuur ●●●●●

Wildlife ●●●○○

Materiaal en uitrusting
Voor deze reis zijn een de volgende items noodzakelijk:

• Rugtas geschikt voor dagtochten (35/45 liter)
• Wandelschoenen en sokken geschikt voor hete en droge gebieden
• Wandelkleding en windstopper / regenjas bij voorkeur licht van kleur
• Tussenlagen en extra warme kleding
• Zonnepet / hoed / jungle hat en voor vrouwen hoofdsjaal
• Neksjaal / buff / touareg doek / shemagh sjaal
• Zonnebril
• Sandalen / flip-flops
• Korte broek en zwemkleding
• Hoofdlamp met accu of reservebatterijen
• Thermosfles / bidon / drinkzak / softflasks
• Slaapspullen voor kamper (mat, zomerslaapzak en kussen)
• Kampeerbestek en beker
• Regencover en waterdichte zakken
• Persoonlijke EHBO-set inclusief ORS-mineralen, waterfilterdruppels,
reddingsdeken, sporttape, blaarpleisters en medicijnen tegen
verstopping, diarree en hoofdpijn

• Toiletspullen, toiletpapier (biodegradable) / doekjes en zonnebrandcrème
• Microvezel handdoek
• Paspoort, verzekeringspas, bankpas, visum

Verder kunnen persoonlijke en vrijetijdsspullen voor in de accommodaties
meegenomen worden. Andere handige items die van pas kunnen komen zijn
wandelstokken, oordoppen, een telefoon, een powerbank, reservebatterijen,
solar panel, en eventueel een camera.
Mocht je de juiste outdoorspullen willen aanschaffen, dan kun je daarvoor
bij Rewild terecht. Op reis met Rewild betekent aantrekkelijke tarieven.

Voorbereidingsbijeenkomst

Reisgarantie en boeking

Voorafgaand aan de reis organiseren we een voorbereidingsbijeenkomst om
het reisplan en programma door te nemen. Ook is er de gelegenheid om vragen
te stellen. De datum wordt overlegd via een groepsapp.

Het vertrek van deze trip is gegarandeerd vanaf 6 personen. Er kunnen
maximaal 10 mensen mee. Deze reis is een pakketreis en om te voldoen
aan de wettelijk verplichte garantiestelling op pakketreizen maakt Rewild
gebruik van de STO-reisgarantie. Dit betekent dat je het bedrag voor de
reis niet aan Rewild maar aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow
betaalt. Nadat je geboekt hebt op de website ontvang je van Certo Escrow
een betalings e-mail voor de verdere financiële afhandeling.

Kosten
De kosten voor deze reis zijn €1500,- per persoon. Dit is inclusief:

•
•
•
•
•
•
•

12 overnachtingen in traditionele Iraanse accommodatie, eco-lodge of tent
ontbijt, lunch en avondmaaltijden Perzische stijl
gebruik Rewild tenten
Iraanse gids en wildernisgids uit Nederland
4×4 terreinwagens
kameelrijden
visum autorisatie code

Niet inbegrepen is je retourvlucht naar Iran, je visum, persoonlijke uitgaven en
eventuele tips voor lokale gidsen. Wil je langer in Iran blijven, dan kunnen we je
daarbij helpen.

Verzekering
Om deel te kunnen nemen aan Rewild reizen moet je verzekerd zijn
voor activiteiten in bergachtig gebied buiten de gebaande paden.
Je kunt hiervoor informeren bij je huidige verzekering of via Rewild
met korting een reisverzekering afsluiten bij de Nederlandse Klim- en
Bergsportvereniging.

Voorwaarden deelname aan Rewild reizen
Door deel te nemen aan een Rewild reis, accepteer je de algemene
reisvoorwaarden, zoals te vinden onderaan de website. De
annuleringsvoorwaarden staan hier ook in uitgelegd.

Bezoek re-wild.nl voor meer reizen!

