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WITAJ 

Mam na imię Magda i w 2016 roku 

postanowiłam wybrać się do Iranu, 

aby stanąć na szczycie najwyższego 

wulkanu Azji, Damavand. 

 

Ponieważ ostatnimi czasy wulkan 

Damavand cieszy się dość dużym 

zainteresowaniem wśród osób 

chodzących po górach, postanowiłam 

przygotować przewodnik, który 

ułatwi także i Tobie zorganizowanie wyprawy do Iranu na wulkan Damavand. 

 

W niniejszym informatorze dostaniesz prostą i przejrzystą „instrukcję” jak krok po 

kroku zorganizować całą wyprawę. Dzięki zawartym informacjom przygotujesz plan 

wyjazdu, ogarniesz całą logistykę oraz opracujesz szczegółowy budżet. A wszystko bez 

stresu i tracenia czasu na poszukiwanie niezbędnych informacji w internecie. 

 

Gdybyś jednak miał/miała dodatkowe pytania dotyczące organizacji wyjazdu na szczyt 

Damavand możesz napisać do mnie na: kontakt@magdalenaboczek.com 

 

Z przyjemnością odpowiem na wszystkie pytania. 

 

Więcej o moich projektach i wyjazdach w góry wysokie i nie tylko przeczytasz na: 

www.magdalenaboczek.com 

 

Z górskimi pozdrowieniami, 

Magdalena Boczek 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:kontakt@magdalenaboczek.com
http://www.magdalenaboczek.com/
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Damavand  

Damavand (5610 m n.p.m.) najwyższy szczyt Iranu i jednocześnie najwyższy wulkan Azji, to także 

drzemiący wulkan położony w górach Alburz w niedalekiej odległości od stolicy Iranu, Teheranu.   

Wulkan Damavand często pojawia się w literaturze, poezji oraz mitologii perskiej. Górze 

przypisywane są także magiczne moce, a jego sylwetka została przedstawiona na banknocie 10 000 

riala irańskiego. 

Geneza pochodzenia i znaczenia nazwy szczytu Damavand nie została do końca wyjaśniona  

i najczęściej tłumaczona jest jako "Góra, z której powstaje dym i popiół", nawiązując do 

wulkanicznego pochodzenia góry. 

Ile czasu planować na wyjazd? 

Wejście na sam wierzchołek wulkanu Damavand nie powinno zająć więcej czasu niż pięć dni, biorąc 

pod uwagę podejście od podnóża góry.  

W przypadku połączenia wejścia na Damavand z podróżą po Iranie wyjazd powinien być znacznie 

dłuższy, minimum dwutygodniowy. 

Planując wyjazd do Iranu należy wziąć pod uwagę okres występowania święta Ramadan. Ramadan to 

ruchome święto postu dla muzułmanów, które trwa miesiąc. Jest określane co roku według kalendarza 

muzułmańskiego. Święto Ramadan mimo, iż nie obowiązuje turystów „niemuzułmanów”, to jednak 

może być nieco uciążliwe, bowiem większość restauracji w tym okresie w ciągu dnia jest zamknięta. 

Dojazd z Polski  

Samolot 

W Teheranie funkcjonuje międzynarodowe lotnisko im. Imama Chomeiniego, na którym ląduje wiele 

samolotów rejsowych z całego świata. Samo lotnisko położone jest 30 km na południe od stolicy Iranu 

i nie obsługuje lotów bezpośrednich z Polski. 

Cena biletu uzależniona jest od okresowych promocji przewoźników i waha się od 1200 PLN do 2500 

PLN. Warto zwrócić uwagę na atrakcyjne ceny lotów do Teheranu z Berlina czy z Kijowa,  

w szczególności ceny poza sezonem turystycznym zdarzają się wyjątkowo korzystne. 

Z lotniska do centrum Teheranu można się dostać taksówką lub autokarem. Autokar, spod lotniska 

dojeżdża do Placu Azadi w centrum Teheranu, kosztuje ok. 60 000 IRR. Koszt przejazdu taksówką 

spod lotniska może wynieść nawet 600 000 IRR.  

Transport na miejscu 

Autobus 

Najpopularniejszym środkiem transportu w Iranie jest autobus. Autobusy są wygodne i kursują także 

w nocy.  
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Podczas podróży najczęściej otrzymujemy posiłek w trakcie podróży w cenie biletu.  

Ceny autobusów kształtują się różnie, zarówno w zależności od rodzaju przewoźnika jak i trasy 

przejazdu.  

Ważne! W środkach komunikacji publicznej kobiety nie powinny siadać obok mężczyzn, chyba że 

podróżują z mężczyzną, który jest jej mężem lub innym członkiem rodziny. 

Wybierając się na Damavand należy udać się na dworzec wschodni Terminal-e Shargh, skąd odjeżdża 

autobus m.in. do Polour. Koszt autobusu wynosi 90 000 IRR, natomiast czas przejazdu to ok.  

2 godziny.  

Taksówka 

Taksówka to stosunkowo tani środek transportu po Iranie. Koszt taksówki na lotnisko wynosi od 

300 000 do 600 000 IRR. 

Metro 

Po stolicy Iranu, Teheranie, można poruszać się metrem. Metro ma pięć nitek i jest stosunkowo tanie. 

Koszt biletu wynosi ok 6 000 IRR. W składzie jest podział na wagony mieszane i te tylko dla kobiet. 

Zazwyczaj kobiety wsiadają na początku i na końcu składu. 

Kolej 

Podróżowanie koleją po Iranie jest wygodne. Bilety należy wykupić z kilkudniowym wyprzedzeniem 

na stronie Iranrail, ewentualnie za pośrednictwem agencji przez internet lub w agencji turystycznej na 

miejscu w Iranie. Koszt biletu kolejowego zależy od trasy przejazdu.  

Samolot 

Po Iranie można przemieszczać się drogą lotniczą. Samoloty w Iranie nie cieszą się dobrą opinią, ze 

względu na swój stan techniczny. Niestety nie ma możliwości rezerwacji biletów lotniczych 

bezpośrednio przez internet. Bilety można zakupić za pośrednictwem agencji online lub agencji 

turystycznych na miejscu w Iranie. 

Nocleg 

Hotel 

W Iranie występuje dość bogata oferta noclegowa począwszy od  najtańszych schronisk dla 

pielgrzymów skończywszy na droższych hotelach. Ceny za nocleg w średnim standardzie wahają się 

od 10 do 30 USD. W mniejszych miejscowościach wybór noclegu może być znacznie zawężony, nawet 

tylko do jednego hotelu.  

Popularnym rozwiązaniem w Iranie jest nocleg w ramach „coach surfingu”.  

Nie można zarezerwować noclegu w Iranie za pośrednictwem strony booking.com. 

Namiot 

Nie ma możliwości nocowanie w namiocie na terenie całego Iranu za wyjątkiem terenów pustynnych 

lub tych położonych wysoko w górach.  
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Osoby wybierające się na szczyt Damavand mogą nocować w namiocie we wszystkich obozach 

pośrednich od schroniska w Polur do schroniskach w Bargah Sevom, gdzie znajduje się wiele 

przygotowanych do tego celu platform namiotowych. Ponoć namiot można też wypożyczyć  

w schronisku w Bargah Sevom. 

W Bargah Sevom obok nowego schroniska znajduje się niewielki schron, tzw. „stare schronisko”, 

gdzie też można przenocować. 

Formalności 

Wiza 

Osoby wybierające się do Iranu muszą posiadać wizę turystyczną. Wiza do Iranu jest ważna przez trzy 

miesiące od momentu złożenia wniosku i ważna jest 30 dni podczas pobytu w Iranie. Istnieje 

możliwość przedłużenia wizy. 

Wizę można uzyskać za pośrednictwem biura lub samodzielnie. Cały proces wyrabiania wizy trwa do 

20 dni, ale warto sobie zarezerwować znacznie więcej czasu. 

Wyrobienie wizy do Iranu wymaga posiadania Authorization Code (Poparcia wizowego), które 

pozyskuje się za pośrednictwem irańskiej agencji turystycznej (np. Key2Persia) poprzez wypełnienie 

formularza wizowego. Do formularza załączamy kopie paszportu i zdjęcie. Koszt wyrobienia kodu 

wynosi ok. 50 $. Wystawiony kod jest ważny przez jeden miesiąc. 

Po uzyskaniu kodu należy skontaktować się z Ambasadą Iranu w Polsce, w celu potwierdzenia czy 

twój Authorization Code dotarł już do ambasady.  

Jeśli tak należy się rejestrować w systemie na stronie internetowej www.evisa.mfa.ir. 

Dopiero po akceptacji wniosku należy w ambasadzie złożyć następujące dokumenty: potwierdzenie 

wizowe (Authorization Code), wydruk „visa grant notice” (wniosek wizowy), oryginalny paszport 

wnioskodawcy (ważny minimum sześć miesięcy przed wylotem), aktualne zdjęcie paszportowe 

(kobiety nie muszą do zdjęcia zakrywać włosów), potwierdzenie opłaty wizowej (50 EUR) i kopię 

polisy ubezpieczenia turystycznego. 

Koszt wyrobienia wizy turystycznej za pośrednictwem agencji turystycznej wynosi ok. 400 PLN bez 

potwierdzenia wizowego. Natomiast z Authorization Code koszt wynosi ok. 600 PLN. 

Ważne! Jeśli w paszporcie jest pieczątka potwierdzająca nasz pobyt w Izraelu, to nie ma mowy  

o uzyskaniu wizy irańskiej.  

Istnieje możliwość uzyskania 7-dniowej wizy na lotnisku w Teheranie („on arrival”), o ile można 

udokumentować opuszczenie Iranu (tj. okazać bilet powrotny). Ponadto należy mieć ze sobą 

potwierdzenie rezerwacji hotelu w Iranie, dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia 

turystycznego oraz paszport ważny przynajmniej 6 miesięcy w momencie przekraczania granicy 

irańskiej. Koszt wizy wynosi ok. 50 EUR. Należy pamiętać, iż nie ma żadnej gwarancji, że wizę na 

takich warunkach otrzymamy, bowiem decyzja o wydaniu wizy podejmowana jest przez urzędników 

na miejscu w Iranie. 

https://en.key2persia.com/home
http://www.evisa.mfa.ir/
https://wikitravel.org/pl/Izrael
https://wikitravel.org/pl/Teheran
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W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się z Ambasadą Iranu w Warszawie.  

Zezwolenie  

Permit (zezwolenie na wejście na Damavand jest obowiązkowe i kosztuje 50$. Można je pozyskać  

w budynku schroniska Polour (Campo 1), gdzie znajduje się siedziba Irańskiej Federacji Górskiej. 

Kwestie bezpieczeństwa 

Na co uważać 

Iran jest dość bezpiecznym krajem. Jedyne zagrożenie stanowi przestępczości pospolita, a sami 

Irańczycy nie są nachalni i natrętni. Ja czułam się naprawdę bezpiecznie.  

Ze względu na religię oraz przyjęte standardy, w szczególności wśród kobiet, należy przestrzegać zasad 

dotyczących ubioru i przebywania w towarzystwie mężczyzn. 

Ponadto w Iranie należy uważać na ruch uliczny, w szczególności motocyklistów, którzy 

niejednokrotnie jeżdżą także po chodniku.  

Zdrowie 

Wybierając się do Iranu nie ma obowiązku posiadania szczepień, jednak podobnie jak w przypadku 

innych krajów zaleca się profilaktyczne szczepienie przeciwko tężcowi, błonicy, wirusowemu 

zapaleniu wątroby typu A i B, duru brzusznemu oraz przeciwko wściekliźnie.  

Osoby przeziębione, w szczególności z objawami choroby związanej z układem oddechowym, 

powinny dość ostrożnie podchodzić do kwestii przebywania w wyższych partiach gór, ze względu na 

możliwość wystąpienia objawów i samego obrzęku płuc. 

W Iranie nie pijemy wody bieżącej z kranu, a jedynie butelkowaną, a w górach po przegotowaniu. 

Pieniądze, internet i elektryczność 

Pieniądze 

Walutą Iranu jest jen (IRR – rial irański). Na dzień przygotowania informatora koszt 11 740 IRR  

= 1 PLN. 

Handlu wykorzystywana jest nieoficjalna jednostka walutowa zwana toman. Spotyka się dwa różne jej 

przeliczniki. Pierwszy 1 toman równa się 10 riali lub drugi 1 toman równa się 10 000 riali. 

W Iranie brak jest bankomatów. Nie ma możliwości płacenia jakąkolwiek kartą płatniczą czy 

kredytową, oprócz tych wydawanych w Iranie.  Należy zabrać ze sobą odpowiednią ilość gotówki, 

najlepiej w dolarach amerykańskich, którą można bez problemu wymienić w bankach (głównie bank 

Banku Melli Iran) i kantorach. 

Kurs przeliczeniowy waluty lokalnej w stosunku do dolara jest zbliżony w bankach jak i w kantorach. 

Nie ma znaczących różnic. 

http://pl.warsaw.mfa.ir/
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Internet 

Iran pod względem rozwoju technologii, przede wszystkim internetu, jest bardzo słabo rozwinięty.  

Dostęp do internetu odbywa się za pomocą modemu i rzadko kiedy jest możliwość połączenia się  

z internetem poprzez wifi.  

Iranie dostęp do niektórych stron (np. Facebook) jest zablokowany (cenzurowany), co czasem utrudnia 

z korzystania z serwisów pocztowych w internecie. Irańczycy przy korzystaniu z zablokowanych 

serwisów korzystają z dostępnych bramek i aplikacji np. FreeGate czy Open Door. 

Na stronie blockediniran można sprawdzić czy dana strona internetowa jest w Iranie zablokowana.  

Telefon 

Nie ma problemu z połączeniem telefonicznym. Oczywiście koszty połączeń i przesyłanych 

wiadomości zależą od taryfy operatora. Należy uważać z przesyłaniem danych, ponieważ taki koszt 

może być bardzo wysoki. 

Elektryczność 

Na terenie Iranu napięcie wynosi 220 V i spotkamy wtyczki typu E, stosowane również w Polsce.   

Klimat i pogoda 

Klimat 

W Iranie głównie występuje klimat zwrotnikowy i podzwrotnikowy, ale są też obszary gdzie można 

spotkać się z klimatem suchym (pustynny). 

W górach temperatury zimą mogą być nawet ujemne i mogą towarzyszyć im opady śniegu, co należy 

mieć na uwadze wybierając ten okres planując wyjazd na Damavand.  

Sezon i pogoda 

Oficjalny sezon wspinaczkowy na Damavand trwa od połowy czerwca do połowy września. Panują 

wtedy najlepsze warunki na wejście na szczyt. Wulkan nie jest ośnieżony i jest wtedy dostępna bieżąca 

woda. Niestety trzeba się liczyć z dość sporym tłokiem w tym okresie.  

Przy wyborze terminu wejścia na Damavand należy też, w miarę możliwości, unikać dni 

przypadających w weekendy.  

Ludzie, kultura, zwyczaje, język, kuchnia 

Język 

Urzędowym językiem Iranu jest język perski, czyli farsi. Irańczycy rozumieją także język arabski, 

którego uczą się w szkole. 

W Iranie nie ma problemu z posługiwaniem się w języku angielskim, a w północnych regionach Iranu 

w języku rosyjskim. 

https://www.comparitech.com/privacy-security-tools/blockediniran/


Damavand – Informacje praktyczne/ kontakt: kontakt@magdalenaboczek.com  11 

 

Kultura 

Religią dominującą w Iranie jest islam (99,5 % społeczeństwa). W związku z powyższym należy 

zachować pewne zasady obowiązujące, nie tylko przez kobiety, ale także i mężczyzn.  

Kobiety powinny mieć zakryte włosy i biodra, całe ręce i nogi. Mężczyźni powinni zakładać długie 

spodnie i nie powinni nosić podkoszulek z krótkim rękawkiem. 

Jakiekolwiek kontakty między płcią przeciwną powinny być ograniczone, w tym przede wszystkim 

podawanie sobie ręki.  

Ludzie 

Mimo różnicy religijnej i kulturowej Irańczycy są bardzo życzliwi i gościnni.  Poza tym są otwarci na 

innych ludzi i często zapraszają bezinteresownie do własnych domów, na herbatę. Nie ma się czemu 

dziwić, bowiem Irańczycy są praktycznie odcięci od świata. 

Kuchnia 

Kuchnia perska to przede wszystkim ryż, a z mięsa szaszłyki  i kebaby. W Iranie nie podaje się 

wieprzowiny oraz nie pije alkoholu. 

W Iranie dostępne są zachodnie produkty np. coca cola. Poza tym dość popularne są restauracje typu 

fast food.  

W Iranie nie pijemy wody z kranu, tylko butelkowaną. Stołowanie na ulicy jest bezpieczne,  

w szczególności wybieramy te, w których chętnie jadają także miejscowi. 

Co warto zobaczyć? 

Z pewnością będąc w Iranie warto odwiedzić Persepolis. To starożytne miasto Persji zostało założone 

500 p.n.e. i stanowiło niegdyś ceremonialną stolicę państwa.  

Ponadto w Iranie warto także zobaczyć zabytki w mieście Isfahan, w tym m.in. meczet Imama, pałac 

Chechel Sotum, pałac Ali Qapu, czy też isfahańskie mosty.  

Natomiast miłośnicy przyrody, oprócz wulkanu Damavand, mogą zobaczyć wodospady Margun  

w Górach Zagros oraz kaniony w dolinie rzeki Sandarbrood.   

Teheran 

W stolicy Teheranu warto odwiedzić meczet Imama Chomeiniego oraz Narodowe Muzeum 

Klejnotów, które jest otwarte od soboty do wtorku w godzinach od 14 do 16. To właśnie w tym 

muzeum pośród 36 gablot pełnych diamentów, szmaragdów i rubinów znajduje się diament “Darya-

ye Noor”, zwany także różowym diamentem, jeden z największych brylantów na świecie, o wadze  

ok. 182 karatów (36 g). 

Ponadto w Teheranie warto także odwiedzić Grand Bazar, jeden z największych bazarów na świecie, 

byłą ambasadę amerykańską, a właściwie namalowane na jej murach słynne graffiti w postaci statuy 

wolności z twarzą kościotrupa i napisem: „Śmierć Ameryce, pistolety pomalowane w kolory izraelskiej 
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flagi”, a także Wieżę Milad, szóstą co do wysokości na świecie mierzącą 435 m, z której można 

podziwiać panoramę na całe miasto Teheran.  

Damavand – wejście na szczyt 

Na wulkanie Damavand zostało wytyczonych kilka dróg wejścia, z czego najpopularniejszą z nich jest 

droga zwana normalną, która prowadzi przez dwa schroniska Polur i Bargah Sevom. 

Z Teheranu należy przedostać się transportem publicznym lub taksówką do miejscowości Polour, gdzie 

położone jest schronisko o tej samej nazwie. W schronisku oprócz możliwości przenocowani, można 

pozyskać permit, czyli zezwolenie na wejście na Damavand. 

Polur (Campo 1 – 2270 m n.p.m.) – Goosfand Sar (Camp 2 – 3040 m n.p.m.) - 

Schronisko Bargah Sevom (Campo 3 - 4200 m n.p.m.) 

Miasteczko Polour położone jest na wysokości 2270 m n.p.m. Znajduje się w nim kilka sklepów  

i restauracji. Poza tym z miasta rozpościera się panorama na drzemiący wulkan Damavand. 

Miejsce położenia schroniska (Camp 1), dokładnie wskazuje ustawiona na cokole w centrum miasta 

figurka wspinacza. Do schroniska można dostać się pieszo. 

Samo schronisko, należące co Irańskiej Federacji Górskiej, to spory murowany budynek, w którym 

znajdują się wieloosobowe sale z łózkami piętrowymi, toalety i prysznice oraz pomieszczenie 

kuchenne z lodówka i kuchenką gazową. Ogólnie jest czysto i przyjemnie.  

W schronisku znajduje się dość spory sklepik z pamiątkami, słodyczami i napojami, a także sprzętem 

górskim. 

Co ciekawe w samym budynku znajduje się dość spora ścianka wspinaczkowa. A jeszcze wyższa 

ścianka wspinaczkowa została zamontowana na zewnątrz za budynkiem schroniska. 

Koszt samego noclegu w schronisku to ok 150 000 IRR. Prysznic jest dodatkowo płatny, a jego cena 

wynosi ok. 50 000 IRR. 

W schronisku można dostać zezwolenie na wejście na Damavand, które kosztuje 50 $ (płacimy  

w dolarach amerykańskich) i jest obowiązkowe. 

Ze względu na popularność szczytu Damavand, należy liczyć się z tłumem w schronisku Polur  

w dniach weekendowych.  

Do Goosfand Sar, czyli Camp 2, znajdujący się na wysokości 3040 m n.p.m., można dostać się za 

pomocą wynajętego samochodu terenowego. Koszt przejazdu z Camp 1 – schroniska Polur wynosi  

ok. 100 000 IRR. Trasa rozpoczyna się normalna asfaltową drogą, która następnie zmienia się  

w utwardzaną szutrową drogę. Przejazd trwa ok. 2 godziny, a cała trasa ma ok. 18 km. 

W Goosfand Sar znajduje się niewielki meczet i kilka blaszanych budynków, w których mają swoje 

siedziby przewodnicy i właściciele koni. Poza tym można tutaj bezpłatnie przenocować, także  

w namiocie oraz napić się gorącej herbaty. Niestety brak jest dostępu do bieżącej wody. 
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W Camp 2 można wynająć przewodnika, który będzie nam towarzyszył przy podejściu na sam 

wierzchołek Damavand. Można też wynająć konie, które dowiozą nasze bagaże do samego schroniska 

Bargah Sevom. Koszt wynajęcia konia to ok. 200 000 IRR.  

Wszystkie grupy zazwyczaj dochodzą do Goosfand Sar przepakowują swoje plecaki i bagaże, oddają 

je na wynajęte konie i dalej, już pieszo, podążają w stronę wyżej położonego schroniska Bargah Sevom 

(Camp 3). 

Droga do Camp 3 prowadzi wyraźną ścieżką wydeptana zarówno przez turystów, jak i konie. 

Odległość z Campo 2 to ok. 5 km. 

Schronisko Bargah Sevom, położone jest na wysokości 4200 m n.p.m., to jednopiętrowy solidny 

budynek zbudowany z kamienia, ale niestety nieogrzewany. Na samym środku, na parterze, znajduje 

się ogromne pomieszczenie, spełniające rolę jadalni z ustawionymi stolikami i krzesełkami.  

Na pierwszym piętrze znajduje się duża sala wspólna na 26 piętrowych łóżek, ale są też dostępne 

mniejsze pomieszczenia z 6 łóżkami piętrowymi. 

Poza tym na zewnątrz schroniska znajduje się toaleta i dostęp do bieżącej wodą.  

W schronisku można zakupić coś ciepłego do jedzenia i picia w dość niewysokiej cenie ok. 20 PLN. 

Wrzątek jest darmowy.  

Koszt noclegu w schronisku wynosi ok. 120 000 IRR. 

Wejście na szczyt Damavand -  5610 m n.p.m. 

Podejście pod szczyt nie jest trudne i prowadzi po kamienistym podłożu między skałami. Na wysokości 

5000 m n.p.m. znajduje się zamarznięty wodospad. Wiele osób decyduje się dzień wcześniej podejść 

na tą wysokość aklimatyzacyjnie.  

Przejście ze schroniska Bargah Sevom do wodospadu zajmuje niecałe 3 godziny. 

Dalej szlak prowadzi do tzw. fałszywego wierzchołka Damavand na wysokość 5400 m n.p.m. Przy 

zejściu na tym odcinku, krucząc między skałami, można podziwiać piękne widoki, w tym drogę 

zejściową do Polour, a także na oddalone miasto Teheran.  

W odległości 200 metrów od szczytu teren się znacznie wypłaszcza. Szlak prowadzi przez luźne 

kamienie i piasek. Gdzieniegdzie pojawia się charakterystyczny żółty kolor, pochodzący od minerału 

siarki. Przy podejściu na sam wierzchołek może towarzyszyć nam drażniący nos zapach siarkowodoru.  

Gdzieniegdzie widoczne są wydobywające się z wulkany kłęby pary wodnej i gazów wulkanicznych. 

Na samym szczycie znajduje się niewielki krater, wypełniony niewielką ilością śniegu. Najwyższy 

punk na szczycie zlokalizowany jest przy pobliskich skałach, ozdobiony tablicami pamiątkowymi  

i irańską flagą. 

Podejście na szczyt ze schroniska Bargah Sevom zajmuje 6 godzin. Droga powrotna trwa ok.  

4 godziny. 
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Informacje dodatkowe 

Przepisy celne 

Do Iranu jest zakaz wwożenia alkoholu, środków odurzających, a także materiałów godzących  

w wartości muzułmańskie m.in. pornografia. Ponadto nie wolno wwozić wieprzowiny i wszelkich 

towarów wyprodukowanych w Izraelu lub mających do tego kraju odniesienie. 

Przemyt w Iranie jest zakazany, a za posiadanie narkotyków grożą bardzo surowe kary, łącznie z karą 

śmierci. 

Turyści w Iranie 

Co do zasady kobiety turystki, a także  i mężczyźni powinni dostosować się do obowiązujących zasad 

funkcjonujących w Iranie, tj. 

W oficjalnych kontaktach kobiety nie podają ręki mężczyznom, a mężczyźni nie podają ręki kobietom. 

W kwestii ubioru kobiety obowiązkowo noszą chusty we wszystkich miejscach publicznych (chustę 

należy mieć przygotowaną do założenia już po wylądowaniu na terenie Iranu). Ponadto jest zakaz 

noszenia krótkich rękawów powyżej łokcia, dekoltów, garsonek oraz krótkich spódnic i sukienek. 

Dozwolone jest noszenie długiej spódnicy do ziemi, luźnej tuniki lub spodni (albo legginsów) wraz  

z luźnym płaszczem (np. letni płaszcz). Zarówno tunika, jak i płaszcz powinny sięgać do połowy uda. 

Noszenie odkrytych butów (sandały, klapki japonki itp.) jest zabronione. Zdarza się, że cudzoziemki 

traktowane są bardziej tolerancyjnie. W przypadku odwiedzin meczetów i innych miejsc kultu kobiety 

mogą zostać poproszone o założenie czadoru (istnieje możliwość jego wypożyczenia przed wejściem 

do meczetu). 

Mężczyźni mają zakaz noszenia krótkich spodni oraz podkoszulków. 

W Iranie nie okazujemy sobie uczuć w miejscach publicznych, ze względu na uwarunkowania 

kulturowe. Powyższe dotyczy w szczególności par homoseksualnych, gdzie za stosunek osób tej samej 

płci przewidziano najsurowszą karę tj. karę śmierci. 

Polskie cmentarze w Iranie 

Cmentarze położone na Terenie Iranu, głównie w Teheranie, w Pahlev, w Isfahanie i w Kazwinie, na 

których zostali pochowani wychodźcy polscy z ZSRR armii gen. Władysława Andersa z Armii Polskiej 

w ZSRR, którzy opuścili Związek Radziecki w trakcie tzw. „ewakuacji armii Andersa” wiosną 1942 

roku.  

Tylko na samym Polskim Cmentarzu w Teheranie pochowano 1937 osób, w tym 409 wojskowych. 

Zmarły one głównie z powodu ogólnego wycieńczenia i chorób jakich nabawiły się na skutek 

przebywania w katastrofalnych warunkach w ZSRR.  

Na terenie cmentarza w Teheranie znajduje się dwudzielny cokół, na którym umieszczona jest tablica 

pamiątkowa z polskim napisem: Pamięci Wygnańców Polskich, którzy w drodze do ojczyzny w Bogu 

spoczęli na wieki 1942-1944. 

Łącznie na obszarze Iranu zmarło w czasie wojny ponad 3500 Polaków. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Anders
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Si%C5%82y_Zbrojne_w_ZSRR_(1941%E2%80%931942)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Si%C5%82y_Zbrojne_w_ZSRR_(1941%E2%80%931942)
https://pl.wikipedia.org/wiki/ZSRR
https://pl.wikipedia.org/wiki/1942
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Przydatne adresy i strony internetowe 

Ambasada Islamskiej Republiki Iranu 

ul. Królowej Aldony 22 

03-928 Warszawa 

http://pl.warsaw.mfa.ir/ 

E-VISA – Application Register 

https://evisatraveller.mfa.ir/en/request/ 

Strona z informacjami o szczycie Damavand 

http://www.damawand.de/Info-Tech/Timing.html 

Oficjalna strona Polskiego Cmentarza w Teheranie 

Cmentarz Katolicki w Dulab 

http://www.doulabcemetery.com/pl/ 

Szczegółowa mapa szczytu Damavand 

http://rugala.pl/blog/2016/05/demawend-mapa/ 

I. R. Iran Mountaineering & Sport Climbing Federation (strona po persku) 

http://msfi.ir/ 
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Spotkajmy się online 
 

 

 

 

 

 www.magdalenaboczek.com 

 

 

 

 

Facebook - Magdalena Boczek 

 

 

 

 

Twitter - @geotramper 

 

 

 

 

Instagram - @geotramper 

 

 

 

 

Google + Magdalena Boczek 

 

 

 

 

You Tube - Magdalena Boczek 

 

 

 

 

Flickr- Magdalena Boczek 

 

http://www.magdalenaboczek.com/
https://pl-pl.facebook.com/pages/Geo-tramper/200214490022943
https://twitter.com/GEOTRAMPER
https://www.instagram.com/geotramper/
https://plus.google.com/+MagdalenaBoczek
https://www.youtube.com/channel/UCRolEHc8TrbzxTWYgmqFjcQ
https://www.flickr.com/photos/magdalenaboczek/albums

