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Krzysztof Tuz jest
współwłaścicielem koszali-
ńskiego biura podróży Masz
Wakacje. Jego pasją nie tylko
zawodową jest zwiedzanie
świata, poznawanie innych
kultur, czerpanie inspiracji z
kontaktów z ludźmi miesz-
kającymi czasami o tysiące
kilometrów od Polski. Nie-
dawno gościł z małżonką w
Iranie, podzielił się z nami
wrażeniami z tej podróży.
Dla wielu osób ta relacja
może być szokiem, bo taki
Iran mało kto z nas zna. 

Jak wjechać?  
Okazuje się, że do Iranu

można się dostać stosun-
kowo łatwo. Rzecz jasna jeśli
mamy trochę gotówki na
podróż oraz sporo cierpli-
wości. Cena za przelot i logi-
stykę związaną z wyjazdem
jest porównywalna do – po-
wiedzmy – wycieczki do
Stanów Zjednoczonych. I
mało to i dużo. Jeśli już
jednak dotrzemy szczęśliwie
na miejsce sporo zaosz-
czędzimy na noclegu, trans-
porcie i posiłkach. Stawki za
wikt i opierunek są tam
wręcz karykaturalnie niskie,
o czym za chwilę. 

Mówi Krzysztof Tuz: – Z
zamieram wyjazdu do Iranu
nosiłem się kilka lat. W tym
regionie świata byłem już
kilka razy, ale podróży do
Iranu jakoś nigdy nie udało
mi się sfinalizować. A to z po-
wodu braku czasu, a to bilety
były zbyt drogie. Przez te
wszystkie lata, kiedy dojrze-
wała we mnie myśl o wyje-
ździe, słyszałem mnóstwo
opinii o tym jak wiele jest
problemów z otrzymaniem
wizy, o kłopotach jakie mają
europejskie kobiety z
wjazdem do tego kraju, po-
nieważ muszą do papierów
robić zdjęcia w chustach na
głowie i tak dalej, i tak dalej.
Tymczasem nie jest to wcale
takie trudne. 

Ubieganie się o wizę

składa się z kilku etapów.
Najlepiej starać się o nią za
pośrednictwem agencji biura
podróży w Iranie. Na po-
czątek turysta pragnący wje-
chać do tego muzułma-
ńskiego kraju otrzymuje tzw.
numer referencyjny. W przy-
padku Krzysztofa Tuza ocze-
kiwanie na taki numer trwało
pięć dni. Dopiero po jego
uzyskaniu można podej-
mować kolejne kroki. Ważny
dla irańskich urzędników jest
formularz dotyczący naszej
podróży. Należy tam poin-
formować o wielu rzeczach
związanych z wyjazdem jak
m.in. orientacyjny plan wy-
cieczki, musimy określić co
chcemy zobaczyć, jaka łączy
nas relacja z podróżującą
wspólnie... kobietą. 

– Całość tych formalności
przebiegała jednak bardzo
sympatycznie za sprawą
kontaktu z przemiłą urzęd-
niczką ambasady Iranu –
mówi Krzysztof Tuz. –
Wszystkie potrzebne doku-
menty przyszły do nas
później wygodnie za pośred-
nictwem kuriera. Sprawy
proceduralne udało się zała-
twić w około miesiąc. 

Jak tam jest?  
Po wyborze na prezydenta

Hasana Rowhaniego Is-
lamska Republika Iranu za-
czyna się coraz bardziej
otwierać na świat. Pomimo
tego, że strażnikiem życia w
zgodzie z muzułmańskim
ustrojem jest druga obok
prezydenta głowa państwa –
ajatollah Ali Chamenei, w
dawnej Persji widać rozlu-
źnienie. Wjazd do państwa
dla obcych kulturowo i reli-
gijnie osób nie stanowi pro-
blemu. Turyści, którzy liczą
na łut szczęścia i mają nieco
silniejsze nerwy mogą nawet
skorzystać ze skróconej
ścieżki załatwiania formal-
ności. Na granicznych prze-
jściach lotniczych możliwe
jest otrzymanie „szybkiej”
14-dniowej wizy. Nie ma
jednak nigdy gwarancji, że
zostanie ona przyznana. 

– Przy pokonywaniu gra-
nicy tego państwa nie mie-
liśmy żadnych kłopotów –
wspomina Krzysztof Tuz. –
Znacznie trudniej było np. w
Izraelu, więcej „schodów”
jest też w Stanach. Jedynym
utrudnieniem jest to, że do
przejścia granicznego w
dwóch osobnych kolejkach
ustawiają się mężczyźni i ko-
biety. 

W opinii podróżnika z Ko-
szalina to, co słyszymy o
Iranie z oficjalnych źródeł ma
się nijak do tego, co widać na
miejscu. Dzisiejszy Iran
niemal w ogóle nie przypo-
mina innych krajów regionu,
zwłaszcza państw arabskich
(pamiętajmy oczywiście, że
Irańczycy nie są Arabami,
tylko Persami). Irańskie
miasta przypominają raczej
kraje śródziemnomorskie
południa Europy: Cypr,

Iran: daleki kraj,  którego        
PASJE Współczesny Iran w najlepszym przypadku kojarzy nam się z egzotycznym Bliskim Wschodem, stereotypowo z ter      
słońcem, którzy turystów niemal noszą na rękach. 

Wizerunki irańskich Ajatollahów zobaczyć można zarówno na ścianach budynków jak i np na witrynach ira-
ńskich sklepików. Nie jest to jednak widok tak często spotykany jak się powszechnie sądzi... fot. archiwum prywatne 

U rodziny Abdullaha Krzysztof Tuz spędził 2 dni. Sympatyczny taksówkarz „porwał” polskich turystów prosto z ulicy, a potem zawiózł do domu, go-
ścił, karmił i woził po okolicy... 


