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GRUPPEREISE TIL IRAN VÅREN 2020. 
Fredag 5. til søndag 14. juni. 

 
På denne turen vil du oppleve et av verdens vakreste land og et av 
verdens mest gjestfrie folk. Persias gamle historie blir levende. Du 
blir kjent med en annerledes kultur, og får se noen av verdens 
vakreste tepper. Iran har flere interessante produkter til svært 
gunstige priser, som skinnprodukter, safran, pistasjnøtter, gull osv. 
Jeg var første norske turoperatør med Iran på programmet (etter 
revolusjonen i 1979), og har tatt med mange hundre fornøyde 
turister til Iran. Jeg hjelper til med å søke visum.       
     

REISEPROGRAM.  
Dag 1, Fredag:   
Avreise fra Gardermoen på formiddagen. Flybytte i Istanbul. Ankomst i Shiraz litt etter  
midnatt.  (Tidsforskjell 2,5 timer) Busstransfer til hotellet. 
 
Dag 2, Lørdag: 
Vi starter litt rolig den første dagen i Iran. Vi 
forlater hotellet kl. 10:30 og besøker en 
vakker privat-moske, som med sine 
praktfulle fliser, skiller seg ut fra alle andre 
moskeer i Iran. Deretter går turen en times tid 
østover til Naghsh-e-Rostam, gravene til de 
mektige kongene Dareios og Xerxes, som 
bygde praktfulle Persepolis. Lunchen inntas i 
en skyggefull hage like ved. 



Og så kommer et av turens absolutte høyde-
punkter, Persepolis. Det gamle perserrikets 
historie kommer tett på oss, mens vi vandrer 
rundt i ruinene av den praktfulle hovedstaden. 
Palassene ble bygget for ca 2500 år siden og 
erobret og brent av Alexander den Store 300 år 
senere. ( Alexander blir aldri kalt «den store» i 
Iran. Her er han kjent som Alexander fra 
Makedonia. Han var ikke særlig «stor» i deres 
øyne). Bussen går tilbake til Shiraz.  

Her besøker vi graven til iranernes favoritt-
dikter fremfor noen, Hafez av Shiraz. Middag 
på hotellet om kvelden 
 
Dag 3, Søndag:  
Bussavgang kl. 09.00. En av 
Shiraz´s beste teppeprodusenter tar 
oss med og viser oss hele 
prosessen om hvordan et persisk 



teppe blir til. Vi ser hvordan ullen farges med plantefarger, og hvordan 
Qashqaiene knytter sine tepper. Vi får demonstrert vasking og klipping av 
teppene. Dette er persiske tepper av absolutt toppkvalitet, noen av de 
beste teppene som blir knyttet i dag. Her blir det anledning til å handle for 
de som ønsker det. Vi stopper og spiser lunch på vei tilbake til byen. 
Etter lunch besøker vi et nydelig lite ”Imamsadeh”, mausoleet etter en av 
Irans hellige menn. Her må de kvinnelige deltagerne iføre seg ”chaudor” 
(som blir utdelt på stedet). Vi besøker den berømte hagen Eram Garden. 
Før vi spiser middag på hotellet om kvelden, tar vi en tur til basaren i 
Shiraz, kanskje den vakreste av Irans mange basarer. 

 
Dag 4, Mandag: 
Vi sjekker ut av hotellet 
etter frokost og reiser 
nordover mot Isfahan. 
Første stopp er ved 
Pasargadeh, hvor Cyrus 
den Store ligger 
begravet. Cyrus var en 
utrolig mann, og det var 
han som grunnla det 
persiske imperiet. De 
første menneske-
rettigheter stammer fra 
denne kongen. De står 

skrevet på Cyrus´s Sten, som oppbevares i British 
Museum. Vi spiser lunch noen mil nord for Pasargadeh 
og sjekker inn på hotellet i Isfahan om ettermiddagen. 
Middagen inntas i hagen til Hotell Abbassi om kvelden. 
 
Dag 5, Tirsdag:  
Etter frokost begynner vi med Chel-e-Sotun 
palasset, før vi går over gaten, til Imam Square. 

Dette er et av verdens største 
torg - og helt sikkert det vakreste.  
Her besøker vi den store Imam-moskeen 
og Sheik Lotfallah-moskeen. Isfahan er 
berømt for sitt kunsthåndverk. En av 
spesialitetene er miniatyrmaling, som vi får 
demonstrert i basaren Så er det tid for  lunch. 



Etter lunch besøker vi den armenske kirken 
og et av de gjenværende Zoroasternes 
ildtempler. På vei tilbake til hotellet tar  
vi en titt på en av de berømte broene.  

 
Dag 6, Onsdag:  
Vi sjekker ut av hotellet etter frokost og reiser 
først tilbake til Imam Square, hvor det er tid for 
shopping i basaren. Så starter vi bussturen til 
Tehran. Vi stopper i Kashan, hvor vi spiser 
lunch og besøker en vakker persisk hage.  

Vi spiser middag utenfor den hellige byen Qum, kjent for sine flotte silketepper, og som senter for 
utdannelse av mullaher. Vi passerer det flombelyste mausoleet til Ayatollah Khomeini litt syd for 
Tehran og ankommer hotellet sent på kvelden. 
 
Dag 7, Torsdag: 
Vi ser først Golestan palasset 
nede i sentrum, en kort spasertur fra 
hotellet. Palasset fra Qajar-dynastiet 
ligger et par hundre meter fra 
Tehrans store basar. 
Her starter vi fra hovedinngangen,  
«Sabzeh Meidan», som betyr Det 
Grønne Torget. Etter å ha vært 
grått i mange år, begynner det nå å bli  
grønt igjen. Tidligere års tette trafikk  
og mengder av eksos har nå blitt til  
gågater med grønne trær og frisk luft.  
Vi holder tett sammen når vi beveger 
oss inn i basarens mylder av mennes- 
ker. Det blir roligere og mindre folk 
når vi kommer inn i teppebasaren. Vi 
besøker min hovedleverandør Ali, 
som jeg har handlet med i 30 år nå. 
Her vil du få se praktfulle tepper til helt andre priser enn i Norge. Har du lyst til å handle, kan  
du enten ta teppet med deg, eller jeg kan importere det for deg. 
Lunchen spiser vi i en tradisjonell restaurant i basaren. 
Etter basaren hviler vi ut på hotellet før vi drar til en meget spesiell restaurant helt nordvest i  
Tehran 
 
Dag 8. Fredag.  
Vi starter dagen med et besøk i det  
berømte teppemuseet, hvor vi får en  
innføring i de persiske teppenes 
historie. Teppene har alltid vært et av 
iranernes viktigste midler til å 



uttrykke sin kunst. Man mener at 
teppeknytte-kunsten må være minst 
10.000 år gammel. Så går turen 
nordover til en lunch høyt oppe i 
fjellsiden. Etter lunchen spaserer 
vi ned til Saadabadparken. Her  
bygde sjahen hele sytten palasser 
med smått og stort. Vi skal 
besøke to av dem.   

   

Støvlene til sjahen står igjen utenfor det ene palasset. Vi kjører 
tilbake til hotellet, og kan nok risikere å få et godt innblikk i 
fredagstrafikken. Middag om kvelden i en hyggelig restaurant. 
 
 Dag 9, Lørdag:  
Siste dag i Iran. Avreise kl. 09.00 til Nasjonalmuseet. Deretter ser 
vi det praktfulle Islamske museet som ligger vegg i vegg. 
Lunchen inntas i Hotel Ferdowsi, viden kjent for sin flotte 
lunchbuffet. Så besøker vi det berømte Juvelmuseet, et 
skattkammer som kan ta pusten fra noen og enhver.  
 
 

På ettermiddagen setter vi kurs mot flyplassen. 
 
Men på veien tar vi avskjed med grunnleggeren av den islamske republikken, Ayatollah Khomeini. 
Han er gravlagt i et enormt mausoleum, som er bygget der han holdt sin første offentlige tale, da 
han kom hjem fra eksil i Paris. På bildet kan du se et kjempestort håndknyttet teppe fra Nain, som 
nettopp har blitt lagt inn i helligdommen. Det måler 24x14 meter! 
Etter 9 opplevelsesrike dager på farten, kan det være godt å hvile litt før hjemreisen. Vi har derfor 
booket rom til alle fra 18.00 til 24.00 på et nytt hotell ved flyplassen. Det blir avskjeds-middag på 
hotellet, før vi spaserer bort til Imam Khomeini International Airport ved midnatt. 
 
Dag 10, Søndag:  
Gruppen reiser hjem via Istanbul og ankommer Gardermoen på formiddagen 



 
Jeg tar forbehold om enkelte små justeringer av rekkefølgen i programmet, men stort sett er  
dette turens innhold.  Prisen pr. person i dobbeltrom er kr. 21.800.  Enkeltromstillegg kr. 
3.500,-. Prisen inkluderer reise og opphold, frokost, lunch og middag hver dag, all transport, 
inngangspenger til turistattraksjoner, all tips til guider, sjåfører, bærere osv., kort sagt ”alt”. 
Ikke inkludert: Visumavgift til den iranske ambassaden i Oslo, for tiden kr. 713,- (for visum 
samme dag). Ved påmelding betales et depositum på kr.3.900,-. Full innbetaling 2 måneder før  
avreise, etter at du har mottatt faktura. 
 
NB! Maks. antall er 16 deltagere i hver gruppe. Minste antall deltagere for at turen skal 
gjennomføres er 13 stykker. Små grupper garanterer høyere kvalitet på turen.  
 
Det er svært viktig med påmelding så tidlig som mulig p.g.a. at visumsøknadene tar tid, men 
fremfor alt for å sikre seg plasser på de riktige hotellene, som alltid er fulle på grunn av økt 
tilstrømming av utenlandske turister.    
 
 
Litt om tepper og teppekjøp: 
Perserne har knyttet tepper i årtusener. Teppene er 
kanskje den viktigste form for kunstnerisk utfoldelse i 
dette gamle kulturlandet. Jeg har importert persiske 
tepper siden 1982, og har fått mine faste leverandører, 
som er til å stole på.  
Ingen trenger å kjøpe et eneste teppe for å ha glede av 
denne turen. Men om du ikke har noe forhold til 
persiske tepper fra før, så vil du nok opparbeide stor 
respekt for denne kunstformen når du ser hvilket arbeid 
som ligger bak hvert eneste teppe. Som en bonus for 
deg som har valgt denne reisen, gir jeg deg muligheten 
til å kjøpe direkte fra mine leverandører. Dette er altså 
ikke ”turistbutikker”, men produsenter og eksportører 
til teppegrossister over hele verden. Jeg kan sørge for 
all import, og du trenger ikke betale noe før du har 
teppet på plass hjemme i Norge 
 

Velkommen til en eventyrlig reise! 
 

Hilsen Terje Berg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


