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KARAVANOM DO IRÁNU

 Viacej rokov sa aktívne venujem karavaningu a vďaka tejto záľube

som spoznal veľa zaujímavostí a krajín. S karavanom som okrem celej

Európy bol za polárnym kruhom najsevernejší bod Nord Kap

3 500km. Obišiel som celý Pyrenejský polostrov najzápadnejší bod

Európy Cabo da Roca 3 300km, najjužnejší bod Európy Tarifa aj celý

Peloponézsky polostrov. Navštívil som s karavanom Sýriu aj

Jordánsko. S karavanom som bol najjužnejšie na Saudskoarabskej

hranici 3 700km od Slovenska.

 Veľkým lákadlom je pre mňa Perzia o ktorej veľa viem a keďže mám

dostatok skúseností s karavaningom aj v Arabských krajinách a veľa

pozvaní od Iránskych priateľov, rozhodol som sa uskutočniť túto cestu

okolo Iránu do starodávnej Perzie.

 Cestu som naplánoval od polovice apríla do polovice mája.

 V pláne mám najazdiť zhruba 13 000km a so skúsenosťami s Vami

neskôr podeliť

Volám sa Miroslav Petre.                       FIAT DUCATO 2.8 JTD

Narodil som sa  v roku  1953                ADRIA 660 DP

a bývam v Trnave.     Prechodné mobilné bydlisko

petreme@zitos.sk

www.zitos.sk/karavaning

mailto:petreme@zitos.sk
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 Cestu začnem tradične cez Maďarsko, Srbsko, Bulharsko a cez

celé Turecko. Po Iránske hranice a colný priechod Gürbulak je

to zhruba 3 300km.
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 V Iráne sa vydám severovýchodne k Arménsku a popri
Azerbajdžanských hraniciach ku Kaspickému moru cez veľké
mesto Tabríz. Cesta povedie cez päť rezervácií a odtiaľ do
Teheránu. Táto trasa meria približne 1 300km
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 V Teheráne plánujem stretnutie s priateľmi a s pracovníkmi na

Slovenskom veľvyslanectve. Samozrejmosťou bude návšteva

najvýznamnejších pamiatok a pozoruhodností Teheránu.
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 Z Teheránu budem pokračovať severovýchodnou cestou popri

Kaspickom mori a pozdĺž Turkménskych hraníc a cez

Golestanský národný park cez mesto Bojnurd. Z tohto mesta sa

spustím na juh cez náhorné plošiny, hory, niekoľko prírodných

rezervácií až do mesta Kerman. Toto by mal byť najvýchodnejší

bod mojej cesty cca 57° zem. šírky. Tu sa stretnem s priateľmi.
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 Z Kermánu povedie cesta ešte na juh až k Perzskému zálivu do

prístavu Bandar e Abas, z ktorého po ceste späť pri troche

šťastia na dobrú viditeľnosť možno uvidím Arabské Emiráty

tentoraz zo severu. Toto bude zlomový bod mojej cesty a zároveň

najjužnejší bod cca 26° zem. šírky mojej cesty.
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 Pokračovať budem severozápadne cez mesto Shiráz (mesto

básnikov). Ďalej cestu navediem cez srdce Perzskej ríše -

Persepole a odtiaľ do hlineného mesta Yazd, kde budem mať

opäť stretnutie s Iránskym priateľom. Táto etapa bude dlhá

približne 1 500 km a bude pretínať niekoľko národných parkov.
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 Z Yazdu budem pokračovať na západ do mesta Esfahán (skvost

architektúry) a potom cez mesto Qom ešte raz do Teheránu.

Nasleduje dlhá cesta k Daryanskému jazeru a mesto Umia bude

posledným väčším mestom mojej cesty v Iráne a nasleduje

hraničný prechod do Turecka. Dĺžku tohto úseku odhadujem na

1 700 km.
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 Cestu späť po Turecku zvolím južnou cestou  okolo veľkého 

jazera  Van cez mesto Tatvan, cez Adenu, Ankaru a najkratšou 

cestou až na Slovensko. Tento úsek meria cca 3 000 km
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 Touto cesto chcem realizovať  nielen svoje túžby, ale aj 

reprezentovať Slovensko v Perzii  pri stretnutí  s Iránskymi 

občanmi a zároveň predstaviť aspoň trošku prekrásnu Perziu  

občanom Slovenska, ktorí nie všetci majú možnosť túto krajinu 

spoznať . Túto prezentáciu Perzie chcem robiť formou stretnutí  

s premietaním filmu  v štýle poslednej úspešnej prezentácie 

Karavanom do Jordánska  a tiež  formou besied  podľa želania. 

 Toto všetko môžem uskutočniť  len vďaka vašej  pomoci za ktorú 

vám pekne ďakujem. 

Miroslav Petre

Neoficiálne vydania
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