IRAN

VELKOMMEN TIL HORISONTS

IRAN
Horisonts rejser til Iran giver dig det bedste,
som dette smukke land kan tilbyde - og med en
rejseleder, der kender Iran bedre end de fleste.
På vores rejser betages du af de islamiske
kunstværker, byggerier, ornamenter og arkitektur, og vores rejseledere giver dig en grundig
introduktion til den iranske virkelighed.
Horisonts Iran-rejser foregår som altid i små
grupper med hovedvægten lagt på vores
iransktalende, danske rejselederes unikke viden
og personlige forhold til Iran.
Du skal vælge vores Iran-rejser fordi:
- Vi er det eneste rejsebureau med danske
guider til Iran, som alle taler persisk og
arabisk. For os er det vigtigt, at vores guider
taler det lokale sprog, for det giver dig mulighed for at komme tættere på befolkningen,
deres skikke og hverdag.
- Vores guider har en særlig indsigt i Iran,
der baserer sig på lange ophold i landet og er
akademisk uddannede med vægten på persisk
kunst og kultur. Alle har de en enestående evne
til at formidle landets historie og kultur.
- Vi benytter gode turistklassehoteller, der er
nøje udvalgt efter mange researchrejser rundt i
landet. Hos Horisont lader vi ikke vores gæster
overnatte i nedslidte hoteller, der ligger langt
fra bycentrum.

VORES REJSELEDERE
Vores rejseledere i Iran hedder
Eva Witte og Ole Wøhlers Olsen.
De har det tilfælles, at de har en
særlig indsigt i Iran, der baserer
sig på lange ophold i landet (Eva
bor i Teheran). De taler persisk
og arabisk, og begge har de en
enestående evne til at formidle
landets historie og kultur.

- Vi lægger vægt på, at vores gæster spiser
godt, og vi gør os derfor umage med at håndplukke de bedste restauranter. Det er ikke
luksus, men vi ønsker at give dig en kulinarisk
oplevelse, så du får smagt hele det persiske
køkken.
- På de fleste af vores rejser flyver vi med Qatar Airways, der regnes for et af verdens bedste
flyselskaber.
- På alle vores Iran-rejser holder vi et informationsmøde ca. en måned inden afrejse, hvor du
kan stille alle de praktiske spørgsmål.
Vælg din rejse med omhu
- det fortjener du
God rejse
Peter Frederiksen
Ejer af Horisont Rejser

KUNDETILFREDSHED
Vi har spurgt vores kunder, hvad de
synes om vores rejser til Iran. På en
skala fra 1-5, hvor 5 er det bedste,
giver vores kunder os en bedømmelse
på 4,9.

SHIRAZ

POETERNES BY
Shiraz 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 læres uden ad og
citeres ved enhver given lejlighed.

ISFAHAN

MEIDAN-I-SHAH (KONGEPLADSEN)
Den rektangulære plads, der er 507 m lang og 158 m bred, indrammes på
alle fire sider af en sammenhængende række butikker — basarer.
På vestsiden ligger Ali-Kapu-shahens pavillon, der både dannede indgang
til det kongelige palads og samtidig var en overdækket terrasse, hvorfra
shahen kunne følge med i livet på pladsen. Mod syd (øverst på billedet) ligger den vældige kongelige moske og mod øst Sheik Lutfallah-moskeen, der
fungerede som shahens private bedehus.
Disse bygningsværker regnes for hovedværker i iransk arkitektur.

YAZD

SILKEVEJEN

TEHERAN

IRANS BANKENDE HJERTE
I Teheran skal vi på opdagelse i den pulserende storby, der er Irans bankende
hjerte og en by fuld 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.

Yazd er en af de gamle handelsbyer
på Silkevejen, og byen er 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.
I Yazd 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.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
VISUM
Visum til Iran anskaffes på forhånd gennem ambassaden i København. Vi har et samarbejde med ambassaden, der gør at du slipper for at udfylde ansøgningsskema og aflevere pasfoto og vente i op til tre uger for
at få dit visum.
Hos Horisont Rejser skal du blot aflevere dit pas og forsikringsbevis, så sørger vi for resten. Du skal undvære
dit pas i ca. en uge. Mod betaling sender vi passet retur til dig.
Bemærk, at du kan få visum ved ankomst til Iran. Dette mener vi ikke er hensigtsmæssigt for dig som
rejsende, da ventetiden i lufthavnen kan være på flere timer, hvilket de færreste synes er rart efter en lang
flyrejse. Vi mener derfor, det er i din interesse, at vi optager dit visum i København forud for rejsen for derved
at mindske ventetiden ved ankomsten.

PÅKLÆDNING
Kvinderne i Iran bærer tørklæde og går klædt, så hår, arme og ben altid er
dækkede. Kvindelige turister skal således også, uanset deres tro og allerede
fra flyets landing, altid bære lang nederdel eller lange bukser, der dækker
anklerne, samt en lang bluse/skjorte, der mindst går til midt på låret og med
lange ærmer. Man må gerne gå med bare tæer i sandaler. Tørklædet skal
dække håret og må ikke være gennemsigtigt – men farven er ligegyldig.
Mændene derimod slipper med at bære lange bukser og har frit valg af
skjorte, poloshirt el.lign. Shorts er ikke velset.

DRIKKEPENGE
Alle vores guider aflønnes af vores samarbejdspartner, der lønmæssigt
tilbyder guiderne en god løn, der sikrer, at vi kan få de dygtigste lokalguider.
Men i Iran er en væsentlig del af guidernes løn drikkepenge fra gæsterne.
Som tommelfingerregel 6 USD pr dag til guiden og 4 USD pr dag til
chaufføren.
På vores rejser er dette beløb indregnet i rejsens pris, for at gøre det nemt
for dig som rejsende.

ALKOHOL I IRAN
Du skal som rejsende være opmærksom på, at alkohol er forbudt overalt i Iran. Man må heller ikke tage alkohol med ind i
landet. Da der hverken må nydes vin eller øl i Iran, serveres der
altid vand på flaske eller sodavand til måltiderne. Prøv doogh,
som er en af de traditionelle drikke. Det er en kombination af
yoghurt, vand og tørret mynte og nydes til maden. Man kan
også få flere velsmagende alkoholfri øl. Endvidere findes der
lækre juicebarer.

GRUPPEREJSE 10 DAGE

GRUPPEREJSE 14 DAGE

PERSISKE EVENTYR

PERSISK KUNST & KULTUR

Tag med på denne storslåede rejse til Irans største
seværdigheder. På denne rejse får du en generel
introduktion til persisk kultur og levevis med ophold
i Shiraz, Isfahan, Yazd og Teheran. Og så nyder du
godt af vores fortræffelige iranske ekspertrejseledere, der taler flydende engelsk og persisk.

Denne spændende rundrejse giver dig en grundig
introduktion til Iran og kommer godt rundt i landet.
Vi giver os god tid, særligt i Isfahan, og besøger det
centrale Iran omkring Kerman og den gamle
Silkevejsby Yazd. Eva Witte er rejseleder på denne
spændende Iran-rejse.

Dag 1 Afrejse
Dag 2 Shiraz
Dag 3 Shiraz – Persepolis – Shiraz
Dag 4 Shiraz – Yazd
Dag 5 Yazd
Dag 6 Yazd - Isfahan
Dag 7 Isfahan
Dag 8 Isfahan
Dag 9 Isfahan - Teheran
Dag 10 Teheran og hjemrejse

Dag 1 København – Shiraz
Dag 2 Shiraz
Dag 3 Shiraz – Persepolis – Shiraz
Dag 4 Shiraz – Sarvestan – Kerman
Dag 5 Kerman
Dag 6 Kerman – Shahdad – Zeinodin
Dag 7 Zeinodin – Yazd
Dag 8 Yazd – Naein – Isfahan
Dag 9 Isfahan
Dag 10 Isfahan
Dag 11 Isfahan – Abyaneh – Kashan – Teheran
Dag 12 Teheran
Dag 13 Teheran
Dag 14 Teheran – København

Priser og datoer finder du på hjemmesiden
Prisen inkluderer:
Gode hoteller
Vi flyver med Qatar Airways
Halvpension på gode lokale restauranter
Ekspert rejseleder, der taler flydende engelsk
Drikkepenge

Priser og datoer finder du på hjemmesiden
Prisen inkluderer:
Gode hoteller
Vi flyver med Qatar Airways
Halvpension på gode lokale restauranter
Ekspert rejseleder, der taler persisk
Drikkepenge

På www.horisontrejser.dk finder du detaljeret dagsprogram. Du bestiller rejsen på hjemmesiden eller per telefon.

GRUPPEREJSE 14 DAGE

GRUPPEREJSE 14 DAGE

IRAN - RELIGION & KULTUR

IRANS HEMMELIGHEDER

Tag med tidligere ambassadør Ole Wøhlers Olsen på
denne 14-dages specielle rejse til Iran med besøg i
Isfahan, Mashad, Yazd, Shiraz og Teheran. På rejsen
lægges der vægt på religion, politik og kultur, og du
nyder godt af ambassadør Wøhlers store viden om
forholdene i Mellemøsten. Såfremt den danske ambassadør i Teheran, der er oplært af Ole Wøhlers, er i
landet aflægger vi besøg på ambassaden.

Tag med på vores Iran-rejse, der binder det østlige
og centrale Iran sammen. Rejsen kombinerer de
store turistattraktioner med de mere ukendte dele
af Iran, hvor der ikke kommer mange turister. Vores
rejseleder på denne rejse er Eva Witte, der har boet
i Iran i mere end 10 år, og som brænder for at vise
vores gæster Irans hemmeligheder

Dag 1 København – Istanbul – Shiraz
Dag 2 Shiraz
Dag 3 Shiraz - Persepolis - Shiraz
Dag 4 Shiraz – Yazd
Dag 5 Yazd
Dag 6 Yazd - Nain - Isfahan
Dag 7 Isfahan
Dag 8 Isfahan – tog til Mashad
Dag 9 Mashad
Dag 10-13 Teheran
Dag 14 Hjemrejse
Priser og datoer finder du på hjemmesiden
Prisen inkluderer:
Gode hoteller
Vi flyver med Qatar Airways
Halvpension på gode lokale restauranter
Ekspert rejseleder, der taler arabisk
Drikkepenge

Dag 1 København – Teheran
Dag 2 Teheran
Dag 3 Teheran - nattog til Mashad
Dag 4 Mashad
Dag 5 Torbat-e-Haydarieh
Dag 6 Qa’en og Birjand
Dag 7 Ørkenlandskaber og vejen til Kerman
Dag 8 Dagsudflugt til Rayen og Mahan
Dag 9 Kerman og køretur til Yazd
Dag 10 Yazd
Dag 11 Yazd – Naein – Isfahan
Dag 12 Isfahan
Dag 13 Isfahan
Dag 14 Hjemrejse
Priser og datoer finder du på hjemmesiden
Prisen inkluderer:
Gode hoteller
Vi flyver med Turkish Airlines
Halvpension på gode lokale restauranter
Ekspert rejseleder, der taler persisk
Drikkepenge

På www.horisontrejser.dk finder du detaljeret dagsprogram. Du bestiller rejsen på hjemmesiden eller per telefon.

REJSE MED EGEN GUIDE

IRAN
Hos Horisont tilbyder vi rejser til Iran med jeres egen
rejseguide og chauffør. Rejsen er planlagt, så I både
har tid for jer selv og sammen med jeres rejseguide.
Rejsen følger i hovedtræk samme program som vores
grupperejser, men på disse rejser til Iran har I mere
tid på egen hånd.
Al landtransport bliver inkluderet i prisen på vores
rejser til Iran. Vi sørger også for, at I bliver hentet
direkte på jeres hoteller, så I ikke skal bekymre jer om
at finde vej eller komme rundt i landet. Desuden har
I under hele rejsen mulighed for at snakke med jeres
lokale rejseguide.
Dag 1 København – Shiraz
Dag 2 Shiraz
Dag 3 Shiraz – Persepolis – Shiraz
Dag 4 Shiraz på egen hånd
Dag 5 Shiraz - Isfahan
Dag 6 Isfahan
Dag 7 Isfahan på egen hånd
Dag 8 Isfahan - Teheran
Dag 9 Teheran
Dag 10 Teheran – København
Rejsen kan tilrettes dine ønsker.
Priser finder du på hjemmesiden

På www.horisontrejser.dk finder du detaljeret dagsprogram. Du bestiller rejsen på hjemmesiden eller per telefon.
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