Reis med hjerte, hjerne og holdning

Verdt å vite om

Iran

Fakta Iran
Språk

Farsi
Religion

Islam

Hovedstad

Teheran
Valuta

Innbyggere

81 mill.
Areal

Rial

1.650.000 km2

Her kan du lese en rekke opplysninger i forbindelse med reiser til Iran

Tidsforskjell

særlig i sentrum av Teheran. Dessuten er det dyrt å

Iran er 2 1/2 time foran Norge.

bruke mobilen i Iran til å ringe selv og motta
oppringninger, sende sms og benytte seg av

Legg merke til at tidsforskjellen kan endres omkring

datatrafikk.

overgangen mellom sommer- og vintertid, for
overgangen i Iran foregår ikke på samme tidspunkt

Internettet er underlagt omfattende sensur. Det er ikke

som i Europa.

mulig å bruke Facebook og Youtube.

Transport

Driks

Busser i Iran har ikke helt samme standard som vi

Skikken med driks er ikke så utbredt i Iran. På de litt

kjenner fra Europa. Vi har naturligvis valgt den best

dyrere restaurantene i Teheran er det god tone å legge

mulige kategorien til rundreisene våre, med

til cirka 10 % på regningen. Andre steder vil servitører,

klimaanlegg der det har vært mulig.

drosjesjåfører og lignende ikke forvente å få
drikkepenger.

Valuta og kredittkort
I Iran bruker man rial (IRR), ofte omtalt som toman. En

På rundreiser vil lokalguider og bussjåfører vente å få

toman er det samme som 10 rial.

et beløp når reisen er slutt. Se vår anbefaling i
programmet for reisen din.

Vi anbefaler at du tar med euro, og gjerne i både store
og små sedler. Veksling foregår i banker i Iran.

Hygiene
På hoteller er hygienen god. Offentlige toaletter er av

Merk deg at kredittkort ikke kan brukes i Iran! Ta med

varierende standard, og toalettpapir kan være en

deg det beløpet du regner med å bruke i kontanter i

sjeldenhet. Ta gjerne med toalettpapir eller

euro.

papirlommetørklær og evt. hånddesinfeksjonsgele.

Økonomi

Takt og tone

De fleste av rundreisene våre i Iran har halvpensjon

Iranerne er vanligvis svært høflige, vennlige og gjestfri.

(frokost og middag) inkludert i reisens pris. Lunsj

De er veldig stolte av landet sitt og religionen sin.

koster maksimalt det som svarer til 10 euro. Det er ikke

Unngå å snakke om politikk og religiøse forhold. Ta

mulig å kjøpe vin og annen alkohol.

ikke med alkohol inn i landet!

Elektrisitet

Røyking

I Iran bruker man 220 volts vekselstrøm og kontakter

Det gjelder forskjellige regler. Noen steder er røyking

med to pinner som i Norge, så det er ikke nødvendig å

tillatt, andre steder ikke.

ta med adapter. Strømavbrudd kan forekomme.

Stengte forretninger
Telefon og internett

Fredag er helligdag og dermed er alt vanligvis stengt,

Den internasjonale landskoden for Iran er +98. Norske

men noen små butikker har åpent om formiddagen.

mobiltelefoner fungerer i Iran gjennom roaming. Det er

Torsdag er det ofte stengt halve eller hele dagen.

likevel ofte problemer med dekning i mobilnettet,
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Pass og visum Iran
Les om pass og visum ved reiser til Iran
1. Pass
Passet skal være gyldig i minst seks måneder etter avreise fra Iran. Passet må ikke innholde stempler eller andre
noteringer fra Israel, Vestbredden eller Gaza. Det er veldig viktig at du sender originalpasset ditt til Albatros fordi
det skal brukes i forbindelse med visumsøknaden din. Passet skal inneholde to tomme sider.
Hvis du vil ha passet ditt i retur før avreise, kan du gjøre en muntlig avtale med Albatros' visumavdeling. Ring 21
98 45 45 og be om å få snakke med visumavdelingen. Du betaler selv portoen (rekommandert brev) for returen.

2. Passfoto
Irans ambassade må vite hvem du reiser sammen med. De trenger to passfoto av deg og to passfoto av din/dine
eventuelle medreisende. I praksis innebærer dette at hvis du reiser sammen med en ektefelle, legger du ved to
passfoto av deg selv og to passfoto av din ektefelle sammen med din visumsøknad. Også din ektefelle legger
ved to passfoto av seg selv og to passfoto av deg i sin visumsøknad. Hvis dere reiser i gruppe, f.eks. en familie
som består av fire personer, skal dere vedlegge to passfoto av hvert familiemedlem sammen med hver
visumsøknad og så videre.
Fotoene skal være 3,5 x 4,5 cm og oppfylle de eksisterende krav til passfoto. Fotoene blir bare godkjent dersom
fotoet har en lys bakgrunn og er trykt på blankt fotopapir. Det er viktig at passfotoene følger alle krav til hvordan
et passfoto skal se ut.

3. Søknadsskjema
Visumsøknaden skal utfylles elektronisk og med versaler (store bokstaver). På neste side finner du en veiledning
samt adressen til hjemmesiden. Hver søker skal fylle ut en egen søknad.
De opplysningene som gis i visumsøknaden, skal fullt ut stemme overens med dem som er angitt i passet.
Samtlige for-, mellom- og etternavn skal skrives nøyaktig slik de er skrevet i passet. Du må ikke utelate navn eller angi
eventuelle kjælenavn.

4. Reiseforsikringspolise
Alle som søker om innreisevisum til Iran, skal vedlegge en kopi av sin reiseforsikringspolise. Du kan ikke få
innreisevisum til Iran hvis du ikke har en reiseforsikring som gjelder i landet. Derfor skal du sende en kopi av
forsikringspolisen din sammen med visumsøknad, passfoto og pass.
Polisen/kopien skal innholde informasjon om følgende fire punkter: ditt forsikringsnummer, personer som inngår i
forsikringen, hvor i verden den gjelder, og når forsikringen utløper. Polisen skal være datert inneværende kalenderår.
Hvis polisen din ikke er datert inneværende kalenderår, må du kontakte forsikringsselskapet ditt og be dem
sende en ny. Forsikringsselskapet skal sende polisen direkte til Albatros via e-post: visum@albatros-travel.dk
Hvis du har reiseforsikring via MasterCard eller American Express, skal du sende dokumentasjon fra din
bank/bankens forsikringsselskap som bekrefter at reiseforsikringen gjelder i Iran.
Hvis du har kjøpt en Gouda-reiseforsikring av Albatros Travel, sørger vi for å få utskrevet forsikringen og legge
ved nødvendig informasjon sammen med visumsøknaden. Du skal da sende visumsøknad, passfoto og pass.
Hvis ikke noe annet er avtalt, skal du sende søknaden til oss senest 40 dager før avreise.
Pass, utfylt og signert visumsøknad, passfoto og forsikringspolise skal sendes til:
Albatros Travel, Tøndergade 16, 1752 København, v/Visumavdelingen
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Veiledning om utfylling av visumsøknaden til Iran
For å få innreisevisum til Iran, må du først fylle ut en visumsøknad. Gå inn på www.iran-embassy.dk/visa.pdf.
Søknaden skal utfylles på engelsk. Husk å skrive Å, Æ og Ø som AE, OE og AA. Fyll ut søknadsskjemaet med
VERSALER.
1. Fornavn
1/1 Tidligere navn (hvis du tidligere har hett noe annet, skal du fylle ut ditt tidligere navn)
2. Etternavn
3. Din fars navn
4. Din farfars navn
5. Fødselsdato og fødested
6. Nåværende nasjonalitet
7. Tidligere nasjonalitet
8. Kjønn – marker "Male" (mann) eller "Female" (kvinne)
9. Ditt utdannelsesnivå
10. Sivilstand – marker "Single" (enslig) eller "Married" (gift)
11. Passopplysninger: Type og passnummer – skriv "Ordinary" og passnummeret
Dato og sted for passets utstedelse
Utløpsdato
12. Yrke (hvis du er pensjonist, skriver du "Retired")
13. Hjemmeadresse, telefonnummer og mobilnummer
14. E-postadresse og telefonnummer
15. Navn og relasjon til din/dine medreisende
16. Din ektefelles navn og nasjonalitet (hvis du er gift, ellers hopper du over ruten)
17. Har du søkt om visum til Iran tidligere? Marker "Yes" (ja) eller "No" (nei)
18. Han du noen gang fått avslag på en visumsøknad til Iran? Marker "Yes" (ja) eller "No" (nei)
19. Har du vært i Iran tidligere? Marker "Yes" (ja) eller "No" (nei). Hvis du krysset av for "Yes" skal du angi når.
20. Ankomstdato og antall dager i Iran?
21. Ankomststed i Iran? Angi: Shiraz
Utreisested i Iran? Angi: Shiraz
22. Hensikten med din reise til Iran? Angi: Turisme
23. Navn på person eller organisasjon du skal treffe i Iran. Angi: Iranian Ziggurat Tour & Travel Co. (Ltd)
24. Hvordan kommer du til å sørge for ditt opphold i Iran? Marker "Cash" (kontanter) eller "Travelers cheque"
(reisesjekker)
25. Hvilke land har du tidligere vært i? Skriv ikke Israel, Vestbredden eller Gaza.
26. Har du oppholdt deg lenger enn seks måneder i de landene du har besøkt? Marker "Yes" (ja) eller "No" (nei).
Hvis du har krysset av for "Yes", skal du oppgi når og hvorfor du var der.
27. Har du slektninger som bor i Iran? Marker "Yes" (ja) eller "No" (nei). Hvis du har krysset av for "Yes" skal du
oppgi navnene, adressen og telefonnummeret deres.
28. Har du venner som bor i Iran? Marker "Yes" (ja) eller "No" (nei). Hvis du har krysset av for "Yes", skal du oppgi
navnene, adressen og telefonnummeret deres.
29. Reiser du inn i Iran via et reisebyrå? Marker "Yes" og skriv: Albatros Travel A/S, Tondergade 16, 1752 Copenhagen,
Denmark
30. Har du tenkt å forske eller drive journalistisk arbeid under besøket i Iran? Marker "No" (nei).
31. Har du noensinne hatt en smittsom sykdom? Marker "No" (nei)
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32. Har du noensinne brukt narkotika eller vært avhengig av narkotika? Marker "No" (nei)
33. Har du noen gang vært arrestert eller dømt for forbrytelser? Marker "Yes" (ja) eller "No" (nei). Hvis du har
markert "Yes", skal du oppgi i hvilket land.
34. Vil du bli iransk statsborger? Marker "No" (nei)
35. Hva er du interessert i i Iran? Marker "Touristic Spots"
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Vaksinasjoner Iran
Les mer om vaksinasjoner i forbindelse med reiser til Iran
Krav og anbefalinger vedrørende vaksinasjon endres løpende, derfor anbefaler vi at du kontakter din egen lege
eller nærmeste vaksinasjonssentral for detaljert informasjon vedrørende nødvendige vaksiner.
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Klima og vær i Iran
Få et overblikk over klima og vær i Iran nedenfor- fra hovedstaden Teheran til Isfahan.

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES
Teheran
Dagtemperatur

7

10

15

22

28

34

37

35

32

24

17

10

Nattemperatur

-1

1

5

11

16

21

24

23

19

13

7

1

Nedbør (mm)

37

34

37

28

15

3

3

1

1

14

21

36

Dagtemperatur

12

15

19

24

31

36

38

37

34

28

21

14

Nattemperatur

0

1

5

9

13

17

20

19

14

9

4

0

Nedbør (mm)

80

50

49

31

7

0

1

0

0

5

20

63

Dagtemperatur

9

12

17

22

28

34

36

35

31

24

17

11

Nattemperatur

-2

0

5

9

14

19

22

20

15

9

4

-1

Nedbør (mm)

17

14

18

19

9

1

1

0

0

4

10

20

Shiraz

Isfahan

Kilde: World Weather Information Service
De mange fjellkjedene i Iran ligger rundt landets store høyslette. Her er det et ekstremt innlandsklima med høye
sommertemperaturer, kalde vintre og veldig lite nedbør. I lavlandet sørpå kan temperaturen bli rekordhøy om
sommeren. Mot øst blåser den såkalte 120 dagers-vinden som hvirvler opp sanden hele sommeren igjennom.
Vår- og høstværet er mer moderat, og det er den beste tiden å reise til Iran på.
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