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GRUPPEREISE TIL IRAN OG ISTANBUL. 
Fredag 6. til søndag 15. mai 2016. 
 
Bli med på en fascinerende kulturreise til Tehran, Yazd, Isfahan, Kashan og Istanbul! 
Jeg har hatt lyst til å lage en reise med denne ruten i mange år, og nå blir det endelig realisert. 
Mange som har vært med meg til Iran tidligere, har hatt lyst til å komme dit igjen, men ville 
gjerne se noe annet og mer enn på den første turen. Men alle som har bedt meg lage en 
alternativ tur har hatt ønske om å se Isfahan igjen. Så her kommer en tur som starter med 
Yazd, Zoroasternes by, hvor det gamle perserrikets religion fortsatt lever, går innom Isfahan 
og Kashan, og slutter med tre herlige dager i Istanbul, denne fantastiske hovedstaden ved 
Bosporos, hvor Asia møter Europa. 
 

REISEPROGRAM. 
Dag 1. Fredag. 
Avreise på ettermiddagen fra Gardermoen med Turkish 
Airlines, nå et medlem av Star Alliance. Men et medlem som 
fortsatt byr på god mat og vin.  
Flyskifte i Istanbul og ankomst Tehran etter midnatt. 
Transfer til hotellet. 
Dag 2. Lørdag. 
En rolig dag i Tehran. Vi går fra hotellet ca. kl. 10, til 
Tehrans store basar, hvor vi igjen opplever det enorme vare-
utvalget og folkelivet. Vi spiser lunch i basaren, og stikker 

innom mine to hovedleverandører av persiske 
tepper. Hvis noen vil handle, sørger jeg for 
importen. Juvelmuseet står på programmet etter 
lunch for dem som ikke har sett det før. Så drar vi til 
inneriksflyplassen og tar kveldsflyet til Yazd. Vi 
sjekker inn i byens beste hotell, Hotel Moshir og 
spiser middag på hotellet. 

      
 

                                                                                            
Dag 3. Søndag. 
Yazd er en isolert ørkenby. Den var i gamle 
tider så vanskelig tilgjengelig at til og med 
Alexander den Store lot byen være i fred. 
For øvrig ser ikke iranerne på Alexander 
som spesielt stor, her kalles han bare 
Alexander av Makedonia. Og mangel på 
tilgjengelighet gjorde at byen ble et fristed 
for Zoroasterne. Her fikk de være sånn 
noenlunde i fred fra araberne, som kom med 
den nye religionen. Og de aller fleste av 
dagens tilhengere av Zarathustras lære, som 
fortsatt holder til i Iran, bor her i Yazd.  



 
Livet var ikke enkelt i en by midt i 
ørkenen, med uutholdelig varme om 
dagen og kalde netter. 
Overalt ser vi badgirs, kjøletårn, 
eller ”wind-catchers” som på en 
finurlig måte holdt husene kjølige 
om sommeren. Og vi får se hvordan 
de greide å skaffe seg vann midt i 
ørkenen. Den gamle bydelen er som en drøm. Deler av den står der som den gjorde for 2000 
år siden. 
Vi har hele tiden med oss engelsktalende guide. Måltidene inntas i vakre, tradisjonelle 
restauranter eller i Hotel Moshir. Bildet under er fra hotellets hage. 
 

Dag 4. Mandag. 
Etter en god frokost, ser vi litt mer på Yazd. Vi ser 
blant annet ”Stillhetens Tårn”, hvor Zoroasterne la 
ut sine døde. De lot åtselfuglene rense likene, og 
begravde dem når bare skjellettet var igjen.  



 
 
Vi setter så kursen mot Isfahan. Men på vegen stopper bussen i en liten by som heter Meybod. 
Og Meybod har utrolig mye historie å by på.  

På bildene ser du den gamle borgen, ishuset og innsiden av et duetårn i Meybod. 
 
Etter lunch i Meybod, går bussen 
videre til den praktfulle byen 
Isfahan, og det like praktfulle 
hotellet Abbassi. Vi spiser middag 
i hotellets hage. 

      Khaju Bridge                                                           Hotell Abbassi 
 
Dag 5. Tirsdag. Vi starter dagen i den vakre frokostsalen i Hotell Abbassi, og tilbringer hele 
formiddagen på verdens vakreste torg, Meydan-e-Imam i Isphahan.  



Etter en bedre lunch og utsjekking fra hotellet, setter vi oss i bussen, som nå går nordover mot 
Kashan. Men først skal vi innom Abiyaneh. 
 

Den lille pittoreske landsbyen Abiyaneh er virkelig verdt et besøk. Husene, som alle er røde 
akkurat som fjellene rundt, ligger tett i tett oppover fjellsiden. Landskapet er grønt og frodig. 
 
 

 
 



 
 
Livet går i et bedagelig tempo. Alle konene er kledd i store, blomstrete sjal, og mange av dem 
sitter på trappa og selger sine hjemmelagede produkter. Ikke alle vil fotograferes, for imamen 

har sagt at det ikke er så bra. Så spør før du 
tar bilde. Men det er mange som ikke bryr 
seg så mye om hva imamen sier. Vi rusler 
rundt i Abiyaneh et par timer og hygger oss 
med stillheten, arkitekturen og menneskene. 
Vi spiser middag og overnatter i byens 
eneste hotell. Det kan passe bra med en 
tidlig kveld, for morgendagen blir lang. 
 
Dag 6. Onsdag. 
Etter frokost går 
bussen til 

Kashan. Byen er berømt for flere ting: fantastiske tepper, utrolige 
arkeologiske utgravninger, en praktfull hage, flotte herskapshus 
og fremstillingen av ”Rose water”. Fremstillingen av rose-
eliksiren foregår i mai, når rosene blomstrer. De plukkes tidlig om 
morgenen, før solen blir for sterk. Så lages en ”sats” av 10 kilo 
roseblomster og 20 liter vann, som deretter blir destillert. 
Rosevannet selges overalt i byen, og er veldig populært over hele 
Iran 
 

 
Bildet viser et Kashanteppe på 3x4 meter. Mønsteret er typisk for byen. 



 
 
Kashan er en oase i ørkenen og var engang favorittbyen til den store Sjah Abbas, som ba om 
å bli gravlagt her. I Kashan finnes Irans største samling av gamle herskapshus. Myndighetene 
hevder at det er så mange som 600 av disse husene i byen, men bare noen få er blitt grundig 

restaurert. Vi skal besøke noen av de flotteste. 
Det er en nytelse å gå gjennom de overdådig 
utsmykkede rommene og tenke på hvordan de 
levde her på 1800-tallet. Det er ikke så mange 
utenlandske turister å se i Iran, men rett som 
det er havner vi midt i en skoletur, og det er 

ikke vanskelig å få kontakt.  
Vi spiser lunch i Kashan, og vi skal 
se den vakre hagen Bagh-e-
Tariqi-ye-Fin (eller Fin garden). 
Hagen er ikke bare berømt for sin 
skjønnhet. Den er også kjent fordi 
den populære, reformvennlige 
statsministeren Amir Kabir ble 
myrdet her i 1851.  
 



 
Og Kashan har mer å by på. Like ved Fin Garden ligger ”Two Hills”. De to små høydene ser 
ved første øyekast ut som to hauger med sand. Men så er det altså bygninger laget av 
mennesker som bodde her for 6-7000 år siden. Dette er det mest interessante arkeologiske 
sted som hittil er blitt oppdaget i Iran. De flotteste gjenstandene herfra finnes i dag i Louvre 
og i Irans Nasjonalmuseum i Tehran. Men her kan du fortsatt se – og ta på – fantastiske    
6000 år gamle 
krukker i det 
lille museet 
ved inngangen. 

Om kvelden 
kjører vi 
nordover, og 
spiser en sen 
middag ved et 
moderne veganlegg med kafeteria og restaurant like utenfor byen Qum. De fleste vet at dette 
er hovedsetet for utdannelsen av imamene og ayatollahene i dette landet. Men det var kjemisk 
fritt for imamer i restauranten da jeg spiste der, og maten var utmerket. 
 
Dag 7. Torsdag. 
Vi beregner ankomst til Imam Khomeyni Internatinal Airport ca kl. 01.00 om natten, tre 
timer før morgenflyet til Turkish Airlines tar oss til Istanbul. Og ca kl. 06.00 om morgenen 
(lokal tid) er vi tilbake i Europa (så vidt). Tidsforskjellen er 1 ½  time. Visum til Tyrkia MÅ 
nå kjøpes på internett, du får det ikke på flyplassen lenger. (For tiden 20 USD). Deretter blir 
det transfer til hotellet, hvor rommene står klare. Hotellet har perfekt beliggenhet i den gamle 
bydelen Sultanahmet, tett inntil Den blå Moské og Haghia Sofia. 
Denne dagen er fri. De fleste trenger å hvile noen timer etter en lang natt. Lunch og middag 
på egen hånd. De som har lyst kan om ettermiddagen bli med og besøke Silan Melek, som 

Avskjedsmiddagen er på denne restauranten, med utsikt til Bosporos, Haghia Sofia og Den blå Moske. 



er min hovedleverandør av Karabagh- og Mol- 
davi-kelimer. Kjent hjemme som Rose-kelimer.  
I motsetning til i basaren, hvor du pruter alt du 
makter, er det her faste priser. Til gjengjeld er de 
betydelig lavere! 
Restauranten på bildet er i en ruin som ligger bak 
Den Blå Moskeen.  

 

Den ligger i enden av Arasta basaren, hvor vi                      
 hver kveld kan bivåne ”Dervisjdans”. 

Dag 8. Fredag. 
Hel dags sightseeing. Programmet omfatter: 
Ferge over Bosporos, lunch, Topkapi-
palasset, Haghia Sofia, Sisternen og Den 
blå Moskeen. Middag på egen hånd. 
 
Dag 9. Lørdag. 
I dag har vi fri. Lunch på egen hånd. Om 
kvelden er det felles avskjedsmiddag på taket 
av Seven Hills Hotel. 
 
Dag 10. Søndag. 
Etter frokost blir vi kjørt til flyplassen. Flyet til 
Gardermoen går ved 14-tiden. 
 
Pris: 21.400,- pr. person i dobbeltrom.  
Enkeltromstillegg: 3.700,- 
Prisen omfatter all transport, opphold, guiding, 
inngangspenger og tips. I Iran er all mat og 
drikke inkludert. I Istanbul er en 
middag og en lunch inkludert. All drikke 
betales selv. Maksimum 16, minimum 12 
deltagere. Ikke inkludert: visumgebyr til  
Iran (for tiden kr. 425) og Tyrkia (20 USD). 
      
       Velkommen på tur! Hilsen Terje Berg.  


