www.italisgeotour.lv

Austrumu pasaka-Uzbekistāna
2022. gada 30.09.-10.10., 11 dienas, 1550 EUR
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.
Buhāras 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.
Čimganas grēdas varenums. Pacelsimies ar pacēlāju
tuvāk virsotnēm un izbaudīsim Uzbekistānas dabas ainavu.
Iziesim kalnu taku un nogaršosim vietējo virtuvi

Un tas vēl nav viss…
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Uzbekistāna 30.09.-10.10.2022
Nr.
1.

2.

Datums
30.09.
piektdiena

01.10.
sestdiena

Maršruts
Rīga-Taškenta

Taškenta

Apskates objekti
● Tikšanās Rīgas lidostā plkst. 13:00, izlido 15:00
● Ielidošana Taškentā plkst.22:00
● Transfērs uz viesnīcu

Naktsmītne

●
●

Brokastis viesnīcā
Taškentas pilsētas ekskursija (Hast Imam laukums,
Barak Hana medrese, Kafal-al-Šaši mauzolejs, vecākais
austrumu tirgus u.c.)
Pusdienas restorānā, baudīsim norīnu
Keramikas apgleznošanas meistarklase
Lietišķās mākslas muzeja apmeklējums, Neatkarības
laukums, Amira Temura skvērs

Viesnīca
3*Taškentā

Brokastis lunch box
Transfērs uz lidostu plkst.06:00.Lidojums uz Urgenču.
(07:25 – 08:55) . Pāŗbrauciens uz Hivu (30 km)
Ekskursija Hivā. Pilsēta - muzejs zem klajām debesīm
Šaurās ieliņas ved pie īstiem arhitektūras šedevriem,
kuru akmens mozaīkas līdzinās mežģīnēm… Ičan Kale
vecpilsēta ir pasaules kultūras mantojums
Pusdienas nacionālā namā ‘’Zerafšan’, kur baudīsim
šivit oši (Hīvas delikatese) un hanu ēdienu - tuhum
baraku
Ekskursijas turpinājums. Taš Hauli pils, Avestas
muzejs

Viesnīca 3*
Hiva

Brokastis viesnīcā
Pārbrauciens cauri Kizilkum tuksnesi, pieturot
vienīgajā čaihanā (lunch box)
Brīvs vakars atpūtai, iespēja apmeklēt austrumu
modes šovu

Viesnīca 3*
Buharā

Brokastis viesnīcā
Ekskursija pa Buhāru. Samanīdu mauzolejs, senie
cietokšņi un pilis, medrese - īstas austrumu
arhitektūras pērles
Pusdienas čaihanā ‘’Činar’’. Plova gatavošanas
meistarklase
Ļabi Hauz komplekss ar tirdzniecības kupoliem
Tējas dzeršana ar Buhāras saldumiem tējas namā ‘’Zīda
ceļa garšvielas’’
Brokastis viesnīcā
Ekskursija Buhāras piepilsētā: Sitorai pils,
Bahautdina komplekss, Čok-Bakr nekropole
Pusdienas vietējā čaihanā. Degustēsim tandirkabobu
Pārbrauciens uz Samarkandu
Brokastis viesnīcā
Reģistana – centrālais Vidusāzijas laukums
Mantu un šurpu izgatavošanas meistarklase
nacionālā namā ‘’Pie Zafiras’’. Pusdienas
Bibi Hanum mošeja
Īsts austrumu tirgus Siabs

Viesnīca 3*
Buharā
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●
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3.

02.10.
svētdiena

TaškentaUrgenča-Hiva

●
●
●

●
●

4.

03.10.
pirmdiena

Hiva - Buhara

●
●
●

5.

04.10.
otrdiena

Buhara

●
●
●
●
●

6.

05.10.
trešdiena

Buharas
piepilsētas Samarkanda

●
●
●

7.

06.10.
ceturtdiena

Samarkanda

●
●
●
●
●
●

Viesnīca
3*Taškentā

Viesnīca 3*
Samarkandā

Viesnīca
3*Samarkandā

8.
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07.10.
Samarkanda
piektdiena

●
●

Brokastis viesnīcā
Samarkandas paklāju fabrika ‘’Hudžum’’, kur
meistari auž ar rokām zīda paklājus
Pusdienas plova centrā – baudīsim garšīgo
Samarkandas plovu
Ciemats Kunigul. Slavenā Samarkandas zīda papīra
darbnīca. Papīra izgatavošanas meistarklase

Viesnīca
3*Samarkandā

●
●
●
●
●
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Brokastis viesnīcā
Brauciens uz Tamerlana dzimteni – Šahrisabzu
Ak saraj pils un Dorrisiadat komplekss
Pusdienas
Pārbrauciens ar ātrvilcienu ‘’Afrosiab’’ uz Taškentu
Brokastis viesnīcā
Pārbrauciens uz Čimganas grēdu
Pacēlajs uz skatu laukumu. Pastaiga kalnos
Pusdienas pie aizsprosta
Čarvaka ūdenskrātuve

Viesnīca
3*Taškentā

●
●
●

Brokastis viesnīcā
Transfērs uz lidostu
Lidojums Taškenta-Rīga. Izlidošana 08:30. Rīgā 12:00

Katram savās
mājās

●
●

9.

08.10.
sestdiena

Samarkanda –
Šahrisabz –
Samarkanda Taškenta

10.

09.10.
svētdiena

Taškenta –
Čimganas grēdaTaškenta

11.

10.10.
pirmdiena

Taškenta-Rīga

Viesnīca
3*Taškentā

Nepieciešamības gadījumā var tikt mainīta apskates objektu secība
Ceļojuma cenā 1550 EUR ietilpst:
• Aviobiļete Rīga-Taškenta-Rīga ar ēdināšanu. Transfēri
• Vieta komfortablā tūristu autobusā ar kondicionieri .
• Naktsmītnes *** ar nacionālo kolorītu, divvietīgos numuros ar brokastīm maršrutā paredzētajās
pilsētās
• Pavadošā gida - grupas vadītāja pakalpojumi
• Vietējā gida pakalpojumi Uzbekistānā (kr.val.)
• Aviobiļetes Urgenča - Taškenta
• Biļetes uz ātrvilcienu ‘’Afrosiab’’ (Taškenta – Samarkanda)
• 9 pusdienas
• Zīdpapīra darināšanas meistarklase
• Mantu gatavošanas meistarklase
• Plova gatavošanas meistarklase
• Keramikas meistarklase
• Tējas degustācija
• Minerālūdens katrai dienai
• Piemiņas suvenīri
Papildizdevumi:
• Ēšanas izdevumi (vakariņas)
• Ieejas biļetes objektos ~ 55 EUR
Mūsu prasība – ceļotājam ir derīgs Covid19 vakcinācijas sertifikāts!
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.
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KLIENTS tiek fiksēts CEĻOJUMAM, kad ir iepazinies ar Līgumu, parakstījis to un veicis avansa
iemaksu 155 EUR apmērā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu.
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 170 EUR vai jāpiekrīt mūsu piedāvātājam izvietošanas variantam.
Ceļojums tiks organizēts atbilstoši tiem sanitāri epidemioloģiskajiem norādījumiem, kas būs spēkā uz
brauciena sākumu (atbilstoši katras valsts noteikumiem).
Līdzi nepieciešams ņemt sejas maskas un roku dezinfekcijas līdzekli.
Gadījumā, ja Covid-19 izplatības dēļ plānotais ceļojums nebūs iespējams no “SIA Italis Geotour”
neatkarīgu iemeslu dēļ, klientu iemaksātā nauda tiks pārcelta uz laiku, kad ceļojums būs iespējams vai uz
jebkuru citu SIA “Italis Geotour” piedāvāto ceļojumu!

Pieteikties šeit:

http://ej.uz/Italisbraucieni

Lidija 26497573
Tālis 29132099

lidija@italisgeotour.com
info@italisgeotour.com

