
 

 

 

 

Studietur til Iran  

Globale seniorer 
Med Eva Witte som guide 

Oktober 2017 

 

To rejser 
Rejse A (IRA17500): 13 dage – 17/10 – 29/10 2017 
Rejse B (IRA17501): 20 dage – 17/10 – 5/11 2017 
 
Fly 

Vi benytter Qatar Airways via Doha.  

Dagsprogram 

Rejse A (IRA17500): Dag 1-13 
Rejse B (IRA17501): Dag 1-20  

Dag 1 Afrejse & ankomst Teheran 
Vi flyver fra København om formiddagen med fly til Doha i Qatar. Her har vi et kort skift inden vi 
lander i Teheran ca. 21.30. Vi bliver hentet i lufthavnen og kørt til vores hotel.  

Der serveres mad og drikkevarer ombord på flyet. 

Dag 2 Teheran 
Vi begynder dagen med at orientere os i byen og Eva Witte giver jer et overblik over såvel Teheran 
som Iran.  

Teheran er en pulserende storby, der er Irans bankende hjerte og en by fyldt af modsætninger. Her 
finder vi både kaotisk og larmende trafik og fredfyldte parker og moskéer, traditionelle tehuse, 
moderne tøjbutikker og internetcafeer og ikke mindst storslåede paladser. 
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Program for dagen indeholder besøg på danske ambassade, besøg hos dansk bager og evt iransk 
kunstner.  

Dag 3 Teheran 
Vi starter med Golestan-paladset, der i virkeligheden er et stort kompleks med syv paladser, men kun 
2-3 er åbne for publikum. 

Vi skal også se det flotte Spejlpalads, hvor den sidste shah Mohammad Reza Pahlavi kronede sig selv to 
gange på Påfugletronen og dermed kunne fejre 2.500 år med ubrudt monarki siden grundlæggelsen af 
det persiske imperium. Et ubrudt monarki, der sluttede med den iranske revolution 11. februar 1979. 
Vi bruger formiddagen på at besøge Juvelmuseet og Golestan paladset.  

Efter frokost besøg på dansk virksomhed og privat iransk familie (i mindre grupper) 

Dag 4 Teheran – Qom – Isfahan 
Vi forlader hovedstaden i bus og gør et kort ophold i Qom, der blandt andet er kendt for sin flotte 
moske, og små stop undervejs, hvor der er mulighed for at høre om livet på landet i Iran. Vi bruger 
busturen til Isfahan netop til at høre Eva fortælle om landets forskellighed og om levevilkårene hos 
befolkningen.  

Ved ankomst til Isfahan indkvarteres vi på vores hotel og vi kan i mindre grupper gå på opdagelse i 
byen.  

Dag 5-7 Isfahan  
Isfahan er alt det, som vi vesterlændinge forbinder med Persien og orientens mystik. Her er storslåede 
paladser, farvestrålende moskéer, vidunderlige tehuse, der går tilbage til byens storhedstid i 1600-
tallet, da Safaviderne jagede først mongolerne og siden osmannerne ud af landet og samlede riget. 
Selvom regeringstiden kun var på få århundreder, har perioden efterladt en række arkitektoniske 
perler, som vi skal besøge over de næste dage. 

Vores ophold i byen byder på lidt af det hele: persisk arkitektur, slentretur i basaren og besøg hos en 
tæppehandler. 

Vi begynder på den storslåede Naqsh-e-Jahan-plads, grundlagt af Shah Abbas, og får en rundvisning i 
den flotte Imam-moske fra 1602. 

Vi skal høre historien om, hvordan karavaner gennem århundreder er kommet til byen med alskens 
rigdomme, hvilket en slentretur gennem basaren giver et godt billede af. 

På denne centrale plads skal vi også se nærmere på Lotfollah-moskéen, Shah Abbas’ private kapel, den 
måske smukkeste moské af alle. 

Gennem pladsens arkader kommer vi til Ali Qapu, det gamle regeringssæde og pavillon, og videre til 
basaren, der fra et gammelt karavanserai ved pladsen strækker sig kilometer-langt ad snoede, 
overdækkede gyder. 

Og så skal vi besøge en tæppehandler, der kan fortælle os om den gamle kunst at knytte tæpper og 
forklare forskellene på motiver, mønstre og teknikker fra forskellige steder i landet. 
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Vi besøger også en af Isfahans mest berømte og internationalt anerkendte miniaturemalere – en 
kunstart, som Isfahan er særligt kendt for. 

Vest for den store plads finder vi paladserne Chehel Sotun (de fyrre søjler) og Hasht Behesht (de otte 
paradiser) med deres store, vederkvægende parkanlæg. Disse paladser fungerer nu som museer.  

Under opholdet i Isfahan vil vi forsøge at få adgang til en koranskole og muligvis en almindelig skole. 
Det undersøges om vi kan få adgang til et privat hjem (i små grupper). 

Dag 8 Isfahan – Yazd 
Vi forlader Isfahan tidligt og kører til Yazd. Yazd er en af de gamle handelsbyer på Silkevejen kendt for 
silke, tekstiler og tæpper, der blev handlet af karavanerne på vej til Centralasien og Indien. Byen ligger 
mellem to ørkener og omgivet af saltsøer. Den er nu universitetsby med over 1/4 mill. indbyggere. 

Vi går til Chaha Suq Bazar og derfra videre til Fredagsmoskéen (bygget i 14.årh.), der har meget fine 
dekorationer i farvede mosaikker. 

Dag 9 Yazd – Shiraz 
Vi bruger formiddagen i Yazd. Her findes der en menighed på godt 10.000 personer, der bekender sig 
til zoroastrismen (Zarathustras lære). Kvinderne af denne religion kendes på deres mønstrede 
tørklæder og broderede dragter i hvidt, beige og rødt. Vi besøger deres ildtempel, hvor den hellige ild 
har brændt uafbrudt siden år 470. På bakketoppene i ørkenen udenfor Yazd findes de berømte 
“stilhedens tårne”, hvor man i tidligere tid anbragte de døde, så de kunne fortæres af gribbe. 

Vi kører over frokost til Shiraz. Efter vi har indkvarteret os på vores hotel kan vi i små grupper opleve 
byen.  

Dag 10 Shiraz 
Shiraz kaldes poeternes, rosernes og nattergalenes by og er kendt for sine smukke haver.  

Vi ser os omkring i Shiraz, der er en af Irans smukkeste byer – fyldt med smukke blomsterhaver og en 
perlerække af smukke moskéer. Men byen er for iranerne først og fremmest kendt som poeternes by, 
hvilket ikke mindst skyldes digteren Hafez, der blev født i Shiraz i begyndelsen af 1300-tallet. Hafez’ 
betydning for iranerne er selv i dag nærmest uvurderlig, og hans poetiske temaer om kærlighed og 
troskab og om at udstille fordomme læres uden ad og citeres ved enhver given lejlighed. 

Vi besøger Hafez’ smukke gravsted, hvor vores lokale guide vil fortælle om hans digte. 

Blandt dagens andre programpunkter er den smukke have Bagh-e Eram med det flotte, historiske hus 
Narenjestan, Zeynatol Molk og haven Bagh-e-Nazar.  

Under opholdet i Shiraz vil der være mulighed for i små grupper at slentre rundt i de små parker, hvor 
studerende nysgerrigt vil spørge ”Where do you come from?”. 

Dag 11 Antikkens Persien (Persepolis, Nekropolis, Naqsh-e Rajab) 
Denne dag står i antikkens tegn med en dagsekskursion til Takht-e Jamshid (Persepolis), Naqsh-e 
Rostam (Nekropolis) og Naqsh-e Rajab. 

Vi skal opleve Persepolis, der blev påbegyndt 500 år fvt. Det var her, de store persiske herskere tog 
imod deres gæster fra alle afkroge af det store persiske rige. Her er vidunderlige relieffer, der viser 
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gæsterne, som forelagde herskeren besøg ved store processioner. I dag står Persepolis tilbage som en 
imponerende ruin og et vigtigt vidnesbyrd fra det enorme perserrige. Byen blev lagt i ruiner af 
Alexander den Store i 330 fvt. og senere af araberne. De tilbageværende ruiner vidner om både 
storhed og skønhed, og vi skal se fantastiske relieffer med soldater, store løveskulpturer og en 
detaljerigdom, der er helt uimodståelig. Den dansk-tyske opdagelsesrejsende Carsten Niebuhr lavede 
et stort stykke arbejde med at nedskrive og overlevere de gamle skrifter fra Persepolis, så vi i dag har 
en betydelig viden om det gamle Persien. 

Ikke langt fra Persepolis finder vi Nekropolis, hvor bl.a. en af de mest betydelige af det achæmenidiske 
dynastis konger, Dareios den Første, blev begravet 

I det nærliggende Nagsh-e Rajab skal vi nærstudere klippereliefferne – det ældste dateres helt tilbage 
til 1.000 år fvt.  

Vi besøger på vejen den gamle persiske kongeby Pasargardae, hvor det dramatiske og øde landskab er 
dækket af resterne af en engang storslået by. Udgravningerne er knapt begyndt her, og ingen kender i 
virkeligheden omfanget af byen endnu, der blev påbegyndt mere end 500 år fvt. af Kyros den Store, 
hvis gravmæle står flot på stedet. 

Tilbage i Shiraz skal vi besøge familie, der fortæller os om iransk mad. Det vil foregår i mindre 
grupper.    

Dag 12: Shiraz 
Dagen er på egen hånd, men der kan arrangeres møder og andre aktiviteter.  

For deltagerne på IRA17500:  
Værelset skal forlades omkring kl. 12, men der kan mod betaling 800 kr per værelse beholde værelset 
til vi kører i lufthavnen omkring midnat.  

I har morgenflyet omkring kl. 5 og lander i København omkring frokosttid (dag 13, 31/10) 

For deltagere på IRA17501:  
Dagen er på egen hånd, I har værelset hele dagen.  

Dette program gælder kun deltagere på IRA17501: 

Dag 13: Shiraz – Kerman 
Vi kører mod Kerman i det østlige Iran, og på vejen skal vi se det smukke palads i Sarvestan.Vi 
ankommer til Kerman sidst på eftermiddagen. 

Kerman er en smukt beliggende by, der regnes for en af de ældste i landet, og den har altid været et 
vigtigt knudepunkt for den transasiatiske handel. Vi skal på byvandring i Kerman indre by, hvor vi 
blandt andet skal se de gamle karavansarier i den gamle basar, overvære fredagsmoske samt ser på 
lokale håndværk (pateh-broderier og kobberarbejde), som byen er nærmest verdenskendt for. 

Dag 14: Dagsudflugt til fæstningsbyen ved Rayen og det blå mausoleum i Mahan 
Vi skal udforske en smuk fæstningsby, opleve det imponerende mausoleum i Mahan med den blå 
kuppel samt se en smuk, persisk have. 
Først kører vi til Rayen og tager et nærmere kig på ruinerne af den gamle fæstningsby, der ligger flot 
med sneklædte bjerge i baggrunden. Fæstningen er en miniature af de store fæstninger ved Bam, der 
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blev ødelagt i forbindelse med et jordskælv, men i Rayen kan man stadig nyde de smukke bygninger og 
den traditionelle arkitektur. 
På tilbagevejen til Kerman stopper vi i Mahan og besøger det imponerende Shah Nematollah-e-Vali 
Mausoleum med den karakteristiske blå kuppel. Shah Nematollah-e-Vali (den store) var 
sufiordenens leder i det 14. Århundrede. 
Vi skal også besøge den smukke Shahzadeh-have fra det 19. århundrede og her bl.a. høre om de 
persiske havers historie og deres betydning for datidens elite og samfund.  
 
Dag 15: Kerman - Birjand  
Vi skal på køretur mod Birjand, hvor der er langt mellem turisterne. Birjand er knyttet til den gamle 
silkevej, og i dag foregår der også en del handel med Afghanistan. Her oplever vi, at vi er langt væk fra 
der, hvor turister normalt opholder sig. I den klassiske litteratur hører vi første gang om Birjand som 
en af Persiens smukkeste byer. Byens storhed går tilbage til 1500-tallet. Ved ankomsten til Birjand 
lægger vi vejen forbi den tidligere guvenørbolig samt Jame moskeen og tilhørende museum. 

Dag 16: Bijand – Torbat 
Vi forlader Bijand og kører nordpå til Torbat-e-Haydariehal, der knytter sig til sufismen og dens 
historie. Torbat betyder på persisk ”begravelsessted”, og det er her, sufi mystikeren Ootboddin Heydar 
ligger begravet. Vi skal i dag blandt andet gå i dybden med oprindelsen og historien bag sufiordenen. 

Byen er primært knyttet til produktion af safran, der er verdens dyreste krydderi. Meget af verdens 
safran produktion kommer fra Iran. Den ekstremt høje pris på safran skyldes den komplicerede og 
arbejdskrævende proces ved fremstilling og forarbejdning. Vi skal høre om safran produktionen, men 
det er ikke tilladt at besøge egentlig produktion. 

Dag 17: Torbat – Marshad 
Vi forlader Torbat for at nå til rejsens sidste stop, Marshad. Mashad er Irans helligste by, og byen 
besøges årligt af millioner af pilgrimme fra nær og fjern. Byens status er særligt knyttet til den 8. shi’a 
Imam Ali ar-Ridha, der døde som martyr her i år 818. Hans grav har gjort byen til en af de helligste. 

Vi besøger Haram-e Razavi, der regnes for en af den islamiske verdens smukkeste helligdomme.Vi 
bruger også vores besøg i Mashad til at få en introduktion til persisk litteratur. Byen er nemlig 
hjemsted for flere af de største poeter, bl.a. Mehdi Akhavan-Sales og nationaldigteren Hakim Abul-
Qasim Ferdowsi Tusi, hvis mausoleum vi også skal besøge. 
- Også den berømte sanger og komponist, Mohammad-Reza Shajarian, kommer fra Mashad. Byen er 
derfor en glimrende ramme for vores rejseleder, Eva Witte, til at fortælle om persisk digtning og 
litteratur. 

Dag 18: Marshad 
Det vi ikke nåede i går når vi i dag. Der vil også være tid på egen hånd inden vi tager nattoget til 
Teheran 

Dag 19: Teheran 
Vi ankommer med toget om morgenen og bliver hentet på stationen. Vi bliver kørt til vores hotel og 
ringen sluttes. Vi har tid på egen hånd og der kan arrangeres møder.  

Dag 20: Afrejse og hjemkomst 
Vi tager i lufthavnen om formiddagen , hvor vi har fly hjem ca. kl. 11.30 og med et kort skift i Doha 
ankommer vi København ca. kl. 20.  

Priser:  
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Rejse A (IRA17500): 18.980 kr (enkeltværelsetillæg: 3.800 kr) 
Rejse B (IRA17501): 29.800 kr (enkeltværelsetillæg: 5.500 kr) 

I prisen indgår: Fly med Qatar Airways, gode turistklassehoteller (3-4*), Halvpension, mad 

på lokale restauranter (mulighed for at indgå i ”madklub” for 15 USD per dag til øvrige 

måltider), Eva Witte samt lokal iransk guide med på hele rejsen.  

I prisen indgår ikke: drikkepenge til lokal guide og chauffør (beregn ca. 10 USD per dag), 

udgifter til møder el gaver ifbm møder.  

 

 

 

 


