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Austrumu pasaka-Uzbekistāna 
2019. 20.-30.septembris, 11 dienas, 960 EUR + vīza un avio 

Taškenta-Urgenča-Hiva-Buhāra-Samarkanda- Margilana- Kuva-Fergana-

Rištana-Kokanda. 

Ceļojuma laikā jūs gaida:  
        Klasisiskā Uzbekistāna - senās pilsētas un vietas caur 

kurām kādreiz vijās slavenais Lielais zīda ceļš. 

Visgrandiozākais, nozīmīgākais, tas, bez kā nevar izveidot  īstu 

priekšstatu par šo austrumu skaistuli.  

Lielākās pilsētas – Taškenta, Samarkanda, Buhāra – 

atradās uz Lielā zīda ceļa. Karavānas ar zīdu, tēju, garšvielām, 

ieradušās no Senās Ķīnas Vidusāzijā, devās tālāk uz Tuvajiem 

Austrumiem un līdz pat Vidusjūrai. Tas veicināja šo pilsētu 

bagātību un attīstību, kas savukārt ļāva celt pasakainas pilis, 

brīnumskaistas mošejas un medreses – islāma skolas, kur 

brauca mācīties gribētāji no visām musulmaņu zemēm. 

Mūsdienu galvaspilsētas spožums, gardā uzbeku virtuve, 

rosīgie tirgi, šaurās ieliņas, Āzijas spožā saule, tuksneši un 

oāzes ļauj izbaudīt austrumu garšu. 

   Buharas vēsturiskais centrs, kas iekļauts UNESCO Kultūras 

mantojuma sarakstā kā vislabāk saglabājusies islāma pilsēta. 

Staigājot pa pilsētu, kas lepojas ar lieliskām celtnēm, nāk prātā 

bērnībā lasītās "1001 nakts’’ pasakas. 

     Samarkanda ar izdaudzināto Registāna laukumu, 

tulkojumā no persiešu valodas – smilšu vieta jeb tuksnesis. 

Šajā vietā sastopamas īstas Vidusāzijas pērles.   

 Baudīsim īstu plovu un lūkosim, kā top fantastiskie 

uzbeku paklāji. Iemācīsimies cept mantus un kaulēsimies 

slavenajos austrumu tirgos.  

 Un tas vēl nav viss… 

 

 

Pieteikšanās braucienam:    

Tālis  29132099      talis.jaunzemis@cesis.lv 
Lidija 26497573            info@italisgeotour.com  
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Nr. Datums Maršruts Apskates objekti Naktsmītne  
1./2 

 
20.-21.09. 
piektdiena-
sestdiena 

Rīga-Taškenta ● Tikšanās lidostā 20.09. pl.21.30 
● Ielidošana Taškentā pl.6.00 
● Transfērs uz viesnīcu 
● Brokastis viesnīcā 
● Taškentas pilsētas ekskursija (Hast Imam laukums, 

Barak Hana medrese, Kafal-al-Šaši mauzolejs, vecākais 
austrumu tirgus u.c.) 

● Pusdienas restorānā ‘’Navat’’, baudīsim norīnu 
● Lietišķās mākslas muzeja apmeklējums, Neatkarības 

laukums, Amira Temura skvērs 
 

Viesnīca *** 
Taškentā 

3. 22.09. 
svētdiena 

Taškenta-
Urgenča-Hiva 

● Brokastis (lunch box) 
● Pārbrauciens uz lidostu. Rīta lidojums uz Urgenču 07:25-

08:55 
● Pārbrauciens uz Hivu (30 km). 
● Ekskursija Hivā. Pilsēta - muzejs zem klājām debesīm. 

Šaurās ieliņas ved pie īstiem arhitektūras šedevriem, 
kurus akmens mozaīkas līdzinās mežģinēm… Ičan Kale 
vecpilsēta ir pasaules kultūras mantojums. 

● Pusdienas nacionālā namā ‘’Zerafšan’, kur baudīsim 
Hivas plovu un hanu ēdienu-tuhum baraku. 

● Ekskursijas turpinājums. Taš Hauli pils. 
● Nakts viesnīcā. 

Viesnīca ***Hivā 

4. 23.09. 
pirmdiena 

Hiva-Buhāra ● Brokastis viesnīcā 
● Pārbrauciens caur slaveno Kizilkuma tuksnesi gar 

Amudarjas upi. 
● Pusdienas pa ceļam (lunch box) kādā gleznainā vietā 
● Ierašanās Buhārā. Brīvais laiks amatnieku darbnīcu 

un suvenīru tirdziņu apmeklējumam 
● Nakts viesnīcā 

Viesnīca *** 
Buhārā 

5. 24.09. 
otrdiena 

Buhāra ● Brokastis viesnīcā 
● Ekskursija pa Buhāru. Samanīdu mauzolejs, senie 

cietokšņi un pilis, medrese- īstas austrumu 
arhitektūras pērles 

● Pusdienas čaihanā ‘’Činar’’ (šašliki uzbeku gaumē, 
somsa) 

● Ļabi Hauz komplekss ar tirdzniecības kupoliem 
● Nakts viesnīcā 

Viesnīca 
***Buhārā 

6. 25.09. 
trešdiena 

Buhāra-
Samarkanda 

● Brokastis viesnīcā 
● Sitorai Mohi Hosa pilis. Bahautdina Nakšbandi 

komplekss u.c. 
● Pusdienas vietējā čaihanā. Baudīsim tandir kabobu 

(tandīrā ceptu gaļu) 
● Pārbrauciens līdz Samarkandai 
● Nakts viesnīcā 

Viesnīca *** 
Samarkandā 

7. 26.09. 
ceturtdiena 

Samarkanda ● Brokastis viesnīcā 
● Ekskursija pilsētā. Gur-Emir - Tamerlana Lielā 

mauzolejs. Pats skaistākais Centrālāzijas laukums- 
Registana. 

● Pusdienas plova centrā ‘’ Pandžab’’- slavenais 
samarkandiešu plovs. 

● Ekskursijas turpinājums. Šahi Zinda arhitektūras 
komplekss. Bibi Hanum mošeja un Hodža Nasredina 
izslavētais tirgus Siabs.  

● Nakts viesnīcā 

Viesnīca *** 
Samarkandā 
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Nepieciešamības gadījumā var tikt mainīta apskates objektu secība 
Ceļojuma cenā Ietilpst: 

 Aviobiļete Rīga-Taškenta-Rīga (līdz tiks apstiprinātās tiešā reisa biļetes tiks publicēta  cena) 

 Vieta komfortablā tūristu autobusā ar kondicionieri  

 Transfēri 

 Naktsmītnes *** ar nacionālo kolorītu, divvietīgos numuros ar brokastīm maršrutā paredzētajās 
pilsētās 

 Pavadošā gida - grupas vadītāja pakalpojumi 

 Vietējā gida pakalpojumi Uzbekistānā (kr.val.) 

 Aviobiļetes Taškenta-Urgenča 

 Biļetes uz ātrvilcienu ‘’Afrosiab’’ (Samarkanda-Taškenta), biļete uz vilcienu Kokanda-Taškenta 

 9 pusdienas 

 Minerālūdens katrai dienai 

 Piemiņas suvenīri 
 

Papildizdevumi:  
 

 Ēšanas izdevumi (vakariņas)  

 Ieejas biļetes objektos  ~50 $ 

 Apdrošināšana 

 Uzbekistānas vīza 25 EUR. Vīzas noformēšana elektroniski, tā kā Uzbekistānas vēstniecībā vīzas 
cena var mainīties, cena tiks precizēta pirms dokumentu iesniegšanas.  

 Pārdodot braucienu 1 personai par norādīto cenu, Italis Geotour nevar garantēt, ka pieteiksies vēl 
kāds dzīvošanai 2-vietīgā numurā. Gadījumā, ja otrs cilvēks nepiesakās, personai ir jāpiemaksā 
par dzīvošanu vienvietīgā numurā – 200 EUR 
 

 
 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami  
LR normatīvo aktu ietvaros nodokļu un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē,  

kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja. 
 

Pieteikties šeit: http://ej.uz/Italisbraucieni 

 

8. 27.09. 
piektdiena 

Samarkanda- 
Taškenta 

● Brokastis viesnīcā. 
● Samarkandas paklāju fabrika ‘’Hudžum’’, kur 

meistari auž ar rokām zīda paklājus.  
● Slavenā Samarkandas zīda papīra darbnīca. 
● Mantu un šurpu izgatavošanas meistarklase 

nacionālā namā ‘’Pie Zafiras’’. Pusdienas 
● Pārbrauciens uz Taškentu ar firmas ātrvilcienu 

‘’Afrosiab’’ 
● Nakts viesnīcā 

Viesnīca *** 
Taškentā 

9. 28.09. 
sestdiena 

Taškenta-
Margelana-Kuva-
Fergana 

● Brokastis viesnīcā 
● Pārbrauciens ar ātrvilcienu līdz Margilanai. (08:05-12:47) 
● Margilana. Zīda izgatavošanas fabrika ‘’ Edgorlik’’ 
● Austrumu tirgus kolorīts un rosība 
● Said Ahmad hodži medrese, kur izsenis cellēs auž 

zīda paklājus 
● Pusdienas 
● Pārbrauciens uz Kuvu, pilsētu, kura pārsteidz ar savu 

senumu, zaļajiem dārziem un vīnogulājiem, sulīgākajiem 
un gardākajiem augļiem visā Uzbekistānā. 

● Pārbrauciens uz Ferganu. 
● Nakts viesnīcā 

Viesnīca *** 
Ferganā 

10. 29.09. 
svētdiena 

Fergana-Rištana-
Kokanda-Taškenta 

● Brokastis viesnīcā 
● Rištana- unikālās uzbeku keramikas darbnīcas 
● Kokanda- seno valstu hanu rezidences  
● Pusdienas restorānā 
● Pārbrauciens ar vilcienu uz Taškentu (16:53-20:45) 

Viesnīca *** 
Taškentā 

11. 30.09. 
pirmdiena 

Taškenta-Rīga ● Brokastis viesnīcā 
● Transfērs uz lidostu 
● Lidojums Taškenta-Rīga 

Katram savās 
mājās gultiņa 
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