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Studierejse til Iran 
- fordomme og fakta 

SAMFUNDSFAG – HISTORIE – RELIGION - ARKITEKTUR 
 
Få lande får så negativ presse som Iran. Selvom flere og flere får øjnene op for dette 
fascinerende land, kæmper Iran stadig med et blakket ry. En rejse i Iran er en invitation 
til at skrælle lagene af et land, hvor fordommene og billederne er mange. De skaber et 
fordrejet indtryk af Iran og dets meget venlige befolkning. Som rejsende vil man med 
garanti opleve Iran som en positiv overraskelse. Det gamle, eventyrlige Persien er 
nemlig en sand skatkiste af historiske vidundere og imødekommende mennesker. 

På denne korte Iranrejse oplever i nogle af de berømte højdepunkter på bare en uge. 
Jeres rejse begynder i ”Orientens Perle”, Isfahan, på den storslåede Emamplads med de 
blåkaklede moskeer og den fascinerende basar. Herfra rejser i via det 2500 år gamle 
Persepolis til livsnydernes by, Shiraz, med de smukke haver og berømte poeter. 

Velkommen på studierejse til et fortryllende land! 

• Oplev det gamle Persien og hør om det moderne Iran 
• Mød iranerne på hjemmebane og oplev et Iran, som medierne ikke viser 
• Bliv forbløffet af Isfahan – en af verdens smukkeste byer 
• Rejs tilbage i tiden ved det storslåede Persepolis 
• Mød iranske studerende og hør om deres drømme og håb 

 

Oversigt 
1. dag: Afrejse fra Danmark til Shiraz. 
2. dag: Ankomst, hvil, frokost og introduktion til byen (gamle bydel).  
3. dag: Moskéer, Eram-haven og Hafez’ mausoleum. Møde med studerende. 
4. dag: Videre til Isfahan via Persepolis og Naqsh-e-Rostam. 
5. dag: Byrundtur 1 i Isfahan: Emam-pladsen rundt og basaren. Møde med studerende. 
6. dag: Byrundtur 2 i Isfahan: Fredagsmoské og den armenske bydel. 
7. Hjemrejse tidlig morgen. 

 

Dag 1: Afrejse fra Danmark 
I flyver med Turkish Airlines til Shiraz via Istanbul. 

Måltider: – 
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Dag 2: Ankomst til Shiraz og et par seværdigheder 
I lander tidligt om morgenen og modtages af jeres lokalguide. I kører i bus til hotellet, 
tjekker ind og hviler indtil frokost. Resten af dagen tager i det stille og roligt. I er trætte 
efter rejsen, og indtrykkene er mange allerede her den første dag. Jeres guide henter 
jer på hotellet ved 12-tiden (efter aftale) og tager jer til frokost på en hyggelig lokal 
restaurant, hvor i bliver introduceret til det persiske køkken. 

Efter frokost kan i besøge et par af byens seværdigheder. Det kan fx være den 
historiske Eram-have, som er en af Irans fineste botaniske haver med smukke 
blomsterbede og pavilloner.  

  Tip: Haven er et populært tilholdssted for studerende, og det er ikke svært at komme i 
snak med nogle af dem om livet i Iran som ung.  

Shiraz er desuden berømt for sine poeter, og her i byen ligger både Hafez (ca. 1315-90) 
og Saadi (ca. 1210-92) begravet i fine mausoleer. I kan afslutte dagen med et besøg 
ved Hafez’ grav, der er et valfartssted for iranere fra hele landet. 

Måltider: morgenmad 

Overnatning på hotel i Shiraz: Hotel Nasirolmolk (eller lignende). 

 

Dag 3: Byrundtur i poeternes by, iransk familie og gymnasieklasse 
Shiraz er populær blandt iranere, og mange rejser hertil på ferie. Byens milde klima, 
smukke haver og ikke mindst den afslappede atmosfære, gør Shiraz til et behageligt 
sted at være. Byen var hovedstad under Zand-dynastiet i 1700-tallet, og det præger 
stadig den gamle bymidte. Her finder i blandt andet citadellet med de skæve tårne, 
den oktagonale pavillon, som i dag er bymuseum, og Basar Vakil, der faldbyder alt 
mellem himmel og jord og er mindre turistet end basarerne i Isfahan. 

  OBS: Afhængig af jeres ønsker har i denne dag mulighed for at mødes med en 
gymnasieklasse i Shiraz. Detaljerne aftales på forhånd efter nærmere aftale med 
Panorama Travel og i samarbejde med lokalguiden. 

Man mærker det ikke, men på trods af byens afslappede atmosfære er Shiraz faktisk en 
af Irans hellige byer. Den har nogle fine moskéer, og om formiddagen besøger i en af 
dem. Det kan fx være den populære Nasir ol Molk, også kaldet den Pink Moske med de 
smukke glasmosaikker, som tager sig bedst ud i morgenlyset. Eller i kan vælge Ali-
ebne-Hamzeh med de smukke spejlmosaikker. Denne moské er mindre kendt og derfor 
meget mere ”lokal”.  

  Tip: I kan samles foran moskeen og snakke lidt overordnet om islam, om forskellene 
mellem shia og sunni samt præstestyret i Iran. 

Frokosten nydes hjemme hos en lokal familie. Anita og Ahmad er Panorama Travels 
nære venner, og her oplever i den persiske gæstfrihed for fuld udblæsning. De er 
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dejligt uformelle og disker op med persiske lækkerier, og bagefter kan i slå mave under 
de skyggefulde citrustræer i gården, mens i tager en snak om livet i Iran. 

I kan afslutte dagen ved terrasseanlæggene omkring den smukt oplyste Koranport i 
udkanten af byen. Her kan i spise et let måltid på en af de nye trendy caféer med en 
flot udsigt over byen. 

Måltider: morgenmad 

Overnatning på hotel i Shiraz: Hotel Nasirolmolk (eller lignende). 

 

Dag 4: Videre til Isfahan via Persepolis 
I forlader Shiraz efter morgenmaden og kører mod Isfahan. Efter godt en times kørsel 
gør i holdt ved Persepolis og nekropolen Naqsh-i-Rustam, der ligger 60 km nordøst for 
Shiraz. Med sine 2500 år er Persepolis et af Irans mest imponerende arkæologiske 
områder og et af Irans højdepunkter. Persepolis er en af Irans mange seværdigheder, 
som er på UNESCOs liste over verdens kulturarv, og det er et af landets vigtigste 
nationale mindesmærker. Byggeriet begyndte under achaemenidernes kong Darius den 
Store i 515 f.Kr. og fortsatte de næste 150 år under hans efterfølgere, indtil byen blev 
ødelagt, da Alexander den Stores hær invaderede Persien i år 330 f.Kr. Resterne er dog 
spektakulære i sig selv - ruiner af enorme søjlepaladser dekoreret med kunstfærdige 
og velbevarede relieffer med scener fra Darius den Stores og hans søn Xerxes’ tid. 
Carsten Niebuhr besøgte Persepolis i 1765. Kigger man rigtig godt efter, kan man finde 
hans autograf ved indgangen til Alle Nationers Port, hvor mange andre prominente 
personligheder gennem tiden har skrevet deres navn. 

I spiser frokost lige i nærheden af Persepolis, og bagefter ser i kongernes imponerende 
klippegrave, Naqsh-i-Rustam, som ligger lige i nærheden af Persepolis.  

I fortsætter til Isfahan, hvor i ankommer sidst på eftermiddagen eller først på aftenen. 

Måltider: morgenmad 

Overnatning på hotel i Isfahan: Hotel Part (eller lignende). 
 

Dag 5: Byrundtur 1 i Isfahan – Emampladsen og basaren 
”Orientens Perle” kaldes byen, som går for at være en af verdens smukkeste. Isfahan, 
som er byens danske navn, er for mange rejsende det absolutte højdepunkt i Iran. Shah 
Abbas I gjorde i 1598 Isfahan til sin hovedstad, og det er fra denne tid, at de smukkeste 
bygningsværker stammer. Byen er et sandt overflødighedshorn af mesterværker 
indenfor islamisk arkitektur. Den blev beskrevet i poetiske vendinger, der er så kende-
tegnende for iransk kultur: "Esfahan nesf-e Jahan" (Isfahan er den halve verden), og 
byen har længe tiltrukket rejsende fra hele verden. Det er her man virkelig kan sætte 
pris på den persiske arvs sande skønhed. Byens hjerte er Imam-pladsen, der oprindelig 
blev bygget som en kongelig polobane, og iranerne hævder, at polo stammer fra 
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Persien. Pladsen er 508 meter lang og 160 meter bred og dermed et af de største og 
fineste offentlige rum i verden. Den summer af liv døgnet rundt takket være park-
området og arkaderne med basaren, som omgiver pladsen. Man kan let tilbringe 
mange timer her. Basaren selv indfanger atmosfæren af det gamle Persien, og 
udfordrer alle sanser: duften af eksotiske krydderier, klangen af smede i arbejde og 
invitationer fra sælgerne, som serverer te, mens de fremviser deres tæpper eller 
kunsthåndværk.  

Efter morgenmaden hentes i af guiden på hotellet. Hele dagen er afsat til at udforske 
seværdighederne omkring pladsen: Imam-og Sheikh Lotfollah-moskeerne samt Ali 
Qapu-paladset og basaren. 

Imam-moskeen blev bygget i årene 1611-29 og er overdådigt pyntet med fliser i blå, 
turkise og grønne nuancer. Den er kulminationen på næsten 1.000 års islamisk kunst og 
arkitektur og blev Isfahans centrale sted for bøn og islamisk læring. Sheikh Lotfollah-
moskeen fra 1619 er opkaldt efter en libanesisk sheik. Den er meget mindre men 
fantastisk smukt dekoreret. Oprindelig var den shahens private moske, og derfor er 
den uden minaretter. En underjordisk gang siges at føre fra paladset til moskeen på 
den anden side af pladsen, så shahen og hans koner ubemærket kunne besøge 
moskeen. Ali Qapu-paladset ligger på den vestlige side af Imam-pladsen og har været 
under restaurering i mange år. Arbejdet er nu ved at være færdigt, og særligt 
paladsets interiør fremstår utrolig flot. Ali Qapu var hovedsagelig sæde for regeringen 
under safaviderne i 1600-tallet. Fra balkonen kunne shahen og hans familie observere 
det daglige liv i byen og nyde polokampe, som afholdtes på pladsen. Rummene i det 
syv-etagers palads er vidunderligt dekoreret med fine udskæringer, vægmalerier og 
mosaikker; musikrummet på øverste etage er et mesterværk.  

I kan også besøge et par fine værksteder omkring pladsen, hvis i har lyst – fx 
miniature-arbejde og tekstiltryk.  

Om eftermiddagen kan i desuden besøge paladset med de 40 søjler, Chehel Sotun, i 
nærheden af den store plads. Tæller man efter, er der faktisk kun 20 søjler på forsiden 
af Shah Abbas’ elegante palads, men deres spejling i dammen foran gør det ud for de 
andre 20. Indenfor såvel som udenfor venter en smuk udstilling af fresker og malerier – 
enkelte af dem lidt vovede – der skildrer scener fra det 16. og 17. århundrede.  

Resten af eftermiddagen er på egen hånd, og i vender selv tilbage til hotellet, når i har 
lyst, Om aftenen kan i gå eller tage en taxa til de smukt oplyste broer, som fører over 
Zayandeh-floden. Det anbefales også kraftigt at vende tilbage til Emam-pladsen og se 
de oplyste bygninger. 

Måltider: morgenmad 

Overnatning på hotel i Isfahan: Hotel Part (eller lignende). 
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Dag 6: Byrundtur 2 i Isfahan - Fredagsmoske og den armenske bydel 
I begynder dagen med at se den gamle og enorme Fredagsmoske, inden i kører til den 
kristne, armenske bydel, Djolfa, hvor i skal opleve en anden side af Isfahan. Mens Iran 
ubetinget er en islamisk republik, findes der religiøse mindretal, som tillades at 
praktisere deres tro. Højdepunktet i Djolfa er den smukt bemalede Vank-katedral med 
tilhørende museum. Katedralen er et bevis på, at muslimer og kristne har levet 
fredeligt sammen her i århundreder.  

  Tip: Foran kirken kan i samles og tale om armenernes rolle i Iran og historien om det 
armenske folkedrab fra 1915-17. 

I køres tilbage til centrum, og eftermiddagen er på egen hånd, eller i kan vælge at 
benytte jer af guiden resten af dagen.  

  OBS: Afhængig af jeres ønsker har i denne dag mulighed for at mødes med en 
skoleklasse i Isfahan. Detaljerne aftales på forhånd efter nærmere aftale med Panorama 
Travel og i samarbejde med lokalguiden. 

Måltider: morgenmad 

Overnatning på hotel i Isfahan: Hotel Part (eller lignende). 

 

Dag 7: Hjemrejse fra Isfahan 
I køres i bus til lufthavnen og flyver hjem til Danmark.  
 

Pris: se panoramatravel.dk 
 

Prisen inkluderer 
• Fly Danmark-Shiraz / Isfahan-Danmark (Turkish Airlines via Istanbul) 
• Hotelpakke BUDGET/STANDARD: overnatning på forholdsvis simple hoteller (2-3*) i 

delte tre- og firepersonersrum (to lærere i enkeltværelser) 
• Morgenmad alle dage  
• Entréer til seværdigheder ifølge program 
• Transfers til/fra lufthavne 
• Transport i egen bus fra Shiraz til Isfahan  
• Lokal, engelsktalende følgeguide 
• Møder med gymnasieklasser/skoler i Shiraz og/eller Isfahan efter ønske 
• Invitationsbrev til visum 

 

Ikke inkluderet 
• Afbestillings- og rejseforsikring 
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• Visum (375kr) 
• Måltider ud over morgenmad 
• Drikkepenge til chauffør og guider 

 

Praktiske oplysninger 
Passet skal være gyldigt 6 måneder efter hjemrejse. Der gælder særlige regler for 
påklædning for både mænd og kvinder, og der er alkoholforbud i Iran. 


