
Групов тур в Иран - полезна информация 

 
За кого е подходящо това пътуване?  Този класически маршрут включва най-
известните забележителности в Иран и е подходящ за пътешественици на 
всякаква възраст, които посещават страната за пръв път.  
  
Настаняване и транспорт: По време на пътуването ще бъдете настанени в 
стандартни 3-звездни хотели със закуска (освен ако не е договорен по-висок 
клас предварително). Всички трансфери по време на програмата се 
осъществяват с удобен туристически автобус с климатик.  
 
Виза: Българските граждани могат да получат виза при пристигане. 
Процедурата за получаване на виза е следната:  
1.  Онлайн кандидатстване за получваване на одобрение (visa grant notice). 
Penguin Travel може да асистира с предварителното кандидатстване.  
2.  При пристигане на летището трябва да представите одобрението си, за да 
получите визата. Необходима е и стандартна медицинска застраховка, която да 
включва Иран.  
3.  Визата се заплаща на място при пристигане в кеш в евро. За български 
граждани, цената е  78 евро (75 EUR + 3 EUR такса за обработка) 
4. Стандартната туристическа виза е с валидност 10 дни след пристигане.  
 
*Паспортът ви трябва да бъде с валидност поне 6 месеца след датата на 
пристигане и да няма израелски визи или печати. 
 
Пари и валута:  
Официалната валута е Иранския Риал (IRR). В повечето ресторанти и магазини 
обаче цените са посочени в неофициалната бройна единица томан (1 Toman = 
10 000 Rials).  
В Иран има два обменни курса - официален правителствен и пазарен. Повечето 
чейндж бюра използват пазарния курс, който обикновено е много по-добър от 
официалния, който ще намерите в интернет (понякога разликата е 5-6 пъти в 
полза на пазарния).  
Visa и MasterCard не се приемат в Иран! Tрябва да носите всичките си 
необходими за пътуването пари в кеш в евро или долари. Голяма част от 
магазините и ресторантите приемат и плащания в евро или долари. 
 
Храна и напитки: В повечето градове може да намерите както ресторанти с 
традиционна кухня, така и модерни такива с международна и европейска кухня.  
 Може да очаквате цени от 5-6 EUR на човек на хранене в стандартните местни 
ресторанти до 10-15 EUR в по-скъпите.  
Вносът и консумацията на алкохол са строго забранени! 
 
Дрескод:  Мъжете трябва да носят дълги панталони и тениски или блузи 
(потниците не са разрешени на публични места). За жените хиджабът е 



задължителен (шал, който да покрива косата и врата). Жените трябва да носят 
дълги панталони и блузи с поне 3-4 ръкави. Облеклото не трябва да подчертава 
тялото. Най-разпространеният начин на обличане е панталон и дълга 
блуза/туника, която да покрива краката до малко над коляното. 
 
 
Роуминг и интернет: При пристигане в Иран може да си закупите предплатена 
местна SIM карта. Цените на местните карти са около 5-10 EUR, в зависимост от 
плана и доставчика. Някои приложения, уебсайтове и социални мрежи като 
Facebook и Instagram са блокирани в Иран. За да имате достъп до тях в Иран, 
препоръчваме да инсталирате VPN на устройството си преди заминаване. 
 
Забележки:  

- В някои от местата, които ще посетите (като Персеполис и Шах-е-Шерак, 
Шираз), не е разрешено да се влиза с чанти и/или фотоапарати. Ще бъдете 
помолени да оставите багажа си в гардеробните на входа.  

- Широко разпространена политика на хотелите е да задърждат паспорта ви до 
напускане.  
 - Прието е да се оставя бакшиш от 10% в ресторантите и кафенетата, както и на 
персонала в хотелите, на таксиметровите шофьори  и др.  
Бакшишите за местните гидове и шоьори също не са включени в пакетната ни 
цена и следва да се платят на място в кеш. 
 

Пожелаваме ви приятно пътуване :) 
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