
 

Prøv noget nyt – det mest gæstfrie land, Iran! 

Kombineret ski-, bade- og storbyferie, her eks. søn-man 

Har du været på ski- og badeferie på samme rejse? Eller ski- og storby? Her har du en fantastisk 
mulighed for at opleve noget helt nyt og anderledes.  

Vær cool på off pister, hot på hvide sandstrande og in i metropolen Teheran.  

Nyd puddersneen fra af verdens højeste skilifter i bjergene nord for Teheran. Du kan snorkle eller 
dykke ved koraller fra hvide sandstrande på Kish i den Persiske Golf. Gå på opdagelse i Teheran, 
en af Mellemøstens vigtigste metropoler med mere end 17 millioner indbyggere. På samme rejse. 

 

Program, eksempel - du kan vælge andre tidspunkter som passer dig best! 
Søndag 14. feb.  Afrejse København 13:05, mellemlanding 17:30 Moskva, afgang 22:50  
Mandag 14. feb. Ankomst 03:05. Bliver mødt i lufthavnen og kørt til hotel i Teheran for 

kort nat. Sen morgenmad og senere kørsel til Dizin 
Tirsdag-onsdag  To hele dage på ski 
Torsdag 18. feb. Formiddag på ski. Kørsel til Teheran Lufthavn. Aftenfly til Kish 
Fredag – Lørdag To hele dage på stranden. 
Søndag 21. feb. Kørsel til Kish Lufhavn – Teheran Lufthavn. Sightseeing i Teheran, Sen 

afskedsmiddag og transfer til lufthavn 
Mandag 22. feb. Afrejse 04:15, mellemlanding i Moskva 07:45, afgang 11:30, ankomst 

København 12:15 

IIRRAANN  EERR  TTÆÆTTTTEERREE  PPÅÅ  

EENNDD  DDUU  TTRROORR 



  

 

Fakta om Dizin Ski Resort  

 Skiløb, Snowboard, og om sommeren Grass Skiing 
 Højde/variation: fra 2.650 m til 3.600 m 
 En af de højeste skilifter i verden 
 En af de 40 højest beliggende skisportssteder i verden  
 Resort ligger i 2.700 m højde 
 Lodret fald max 850 m 
 Skiområdet: 470 ha 
 Pister: 23, den længste 5.500 m 
 Natskiløb: Nej 
 3 gondoler, tele-kabiner 
 12 stolelifte, skilifte 
 1 hammer-teleski, 
 7 parabol-teleski skilifte, 
 2 skilift, stolelifter 
 Snedybden: gennemsnitlig 2 m nederst og 6 m i toppen 

 

 

 



 

 

Fakta om Kish Island 

 Lidt mindre end Amager 
 Ligger i Persiske Bugt, en af Irans sydligste øer tæt på Dubai 
 Handelsfrizone, shopping- og handelsparadis 
 22.000 indbyggere, besøg af 1 mio. turister årligt 
 The New York Times har beskrevet øen som en af de ti smukkeste i verden 
 Koralrev rundt om øen 
 Tropisk klima 

 

 

 



Fakta om Iran og Teheran 

 Areal 1,65 mio. km3, (Danmark 43 tusinde km3) 
 69 mio. indbyggere 
 Teheran uofficielt 17 mio. indbyggere 
 Naboer: Afghanistan, Pakistan, Irak, Armenien, Azerbaijan, Tyrkiet og Turkmenistan. 
 Penge: Rials, kan veksle euro og dollar. Kan ikke bruge kreditkort. 
 Sproget er persisk også kaldet farsi. En del yngre taler engelsk. 
 Religion: Islam, de fleste shiiter 
 Påklædning – passende tildækket. I praksis kan udenlandske kvinder fint færdes i fx 

cowboybukser med en jakke over, der dækker bagdelen – og så et tørklæde. For mænds 
vedkommende betyder det bukser til ned over knæene, dog helst lange bukser, og bluser 
med en eller anden form for ærme. 

 Alkohol: Det er strengt forbudt, der sælges kun alkoholfrie drikke. 
 Fredag er weekend i Iran, og både skisportssteder og strande er meget besøgte. 

 

Pris pr. person i delt dobbeltværelse er 12.490 kroner

Prisen inkluderer: 

Fly København-Teheran t/r 

Al transfer 

Indenrigsfly Teheran-Kish t/r 

Hoteller inkl. morgenmad 

Sightseeingtur i Teheran 

Frokost og afskedsmiddag sidste dag 

Invitation   

Ekskl. (*Beløb usikre og betales på stedet): 

Visum (675 kroner) 

Rejseforsikring (kræves)  

Indgang til skiområdet (ca 35 kroner/dag*) 

Ski- og støvleleje (fra ca. 200 kroner/dag*) 

Liftkort (ca. 280 kroner/dag*) 

Afbestillingsforsikring, frivillig (615 kroner) 

Anden forplejning end beskrevet 

 

< 

Iran med Private Guide - bedre kan det ikke være  


