Viatge en grup
amb guia acompanyant des de Figueres
Uzbekistan + Kirguistan
17 dies 18 juny – 4 juliol 2019

Vols
18 juny
18 juny
4 juliol
4 juliol

Vol TK 1854
Vol TK 370

Vol TK 345
Vol TK 1855

Barcelona – Istambul 11:30 – 16:00
Istambul – Tashkent 18:35 – 01:05 (19 juny)
Bishkek – Istambul
10:10 – 13:15
Istambul – Barcelona 14:50 – 17:30

Programa
18 juny. Sortida des de Figueres a l’hora acordada des de l’aeroport de
Barcelona. Vol Barcelona – Istambul – Tashkent.
19 juny. Arribada a Tashkent. Trobada amb el nostre guia local. Trasllat a
l’hotel, allotjament. Nit a l’hotel. Esmorzar. Excursió per la ciutat: La plaça
Jast Imam, a on estan el mausoleu Kaffal Shashi, la residència del muftiy
principal d’Uzbekistan – la madrassa de Barakjan (segle XVI), i el museu de
Coran, a on es troba un dels primers Corans de l’història; passeig pel mercat
«Chorsu» - el mercat més antic i ric a Tashkent; el Museu de les Arts
Aplicades, la plaça de la “Independència”; la plaça d’Amir Temur; i passeig
pel metro de Tashkent (el primer a l’Àsia Central, a on la majoria de les
estacions estan decorades per artistes famosos del país, d’acord a certs
temes particulars: el cotó, el poeta uzbek Alisher Navoi, , etc). Nit a l’hotel.
Allotjament a l’hotel City Palace **** o similar.
Dinar i sopar inclosos.
20 juny. Tashkent. Vol a Urgench. Trasllat a Jiva. Esmorzar aviat al matí.
Trasllat a l’aeroport per agafar el vol HY-1051 de Tashkent a Urgench:
Tashkent (07h50)  Urgench (09h30).
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Arribada a Urgench i trasllat a Jiva (30 km). “Check in” a l’hotel a partir de les
14.00 hores. Excursió per Jiva, la ciutat-museu a l’aire lliure. Es pot passejar
pels carrers estrets de Jiva, sortir dels límits de la ciutat Ichan-Kala i veure
les muralles antigues. Des de las més altes terrasses es pot veure la cúpula de
Jiva i els magnífics portals de les mesquites i madrasses. Els rajos brillants de
sol, el blau marí de les rajoles, la vida dels mercats de Jiva – tot això
contribueix a l’encant d’aquesta ciutat. Ichan-Kala (interior de la ciutat),
inclou la madrassa Mukhammad Amin Khan, Kunya Ark, la mesquita Juma,
el mausoleu de Pakhlavan Makhmoud, el minaret i madrassa d’Islam
Khodja, Tash-Khavli harem, mausoleu de Said Alauddin. Nit a l’hotel.
Allotjament a l’hotel Asia Khiva **** o similar.
Dinar i sopar inclosos.

Jiva
21 juny. Jiva – Bujara. Esmorzar a l’hotel. Sortida amb el tren a les 08.45 –
14.48 a través del desert de Kyzyl-Kum cap a Bujara (450 km ). Arribada i
allotjament a l’hotel. Descans a l’hotel. Sopar a la casa nacional i show
folclòric. Nit a l’hotel. Allotjament a l’hotel Asia Bukhara **** o similar.
Dinar i sopar inclosos.
22 juny. Bujara. Esmorzar a l’hotel. Excursió per la ciutat: mausoleu de
Somoni (segle IX), amb els exemples arquitectònics més importants de
l’Islam en el territori de l’Àsia Central. Passeig pel mausoleu de Chashmi
Ayub, mesquita Bolo Jaus; la fortalesa Ark, a on es pot veure l’edifici del
mercat cobert que data del segle XVI i que es conserva només a Bujara; cada
carree té la seva història, la seva llegenda ... Aquí encara es conserva el
majestuós complex Poi-Kalyan (segles XII-XV), la madrassa Ulugbek (segle
XV), i la madrasa d’Abdulazizkhan (segle XVII) que foren construides a
l’estil Kosh; visita a la mesquita més antiga de l’Àsia central: Magokki Attori
(segles X-XVII); el bell conjunt arquitectònic Labi Khauz (segles XVI-XVII);
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Chor Minor («els quatre minarets»), que disposa d’una antiga biblioteca. Nit a
l’hotel Asia Bukhara **** o similar.
Dinar i sopar inclosos.

Bujara
23 juny. Bujara – Shahrisabz - Samarcanda. Esmorzar a l’hotel. Sortida cap
a Samarcanda (320 km, 6hores). Per cami visita Shakhrisabz: Palau Ak Saray,
Kok Gumbaz, Gumbazi Saidon, Mesquita Khazrati Imam, Mausoleu de
Jakhangir (Fill de Tamerlan). La “Ciutat verda”, tal i com de l’anomena, és
coneguda gràcies a Kesh o Nasaf. És el lloc de naixement de Tamerlan i en
proclamà el palau d’Ak Saray com el seu refugi.
Arribada a Samarcanda. Allotjament a l’hotel.; Visitarem El mausoleu GurEmir (del segle XV), amb la seva cúpula de bellesa extraordinària, la pintura
mural daurada i el marbre tallat, que deixen una impressió inoblidable. Nit a
l’hotel Malika Diyora 4 **** o similar.
Dinar i sopar inclosos.

24 juny. Samarcanda. Esmorzar a l’hotel. Visita del centre de manufacturació
de paper de seda fet a mà "Meros" de Gil - petita illeta situada en un barri de
Samarcanda, localitzada al costat del riu Siab. Visita del Mercat de Siab, a on
es poden comprar les famoses galetes i dolços de Samarcanda; visita de la
necròpolis de Shaji Zinda (segle IX-XIX), a on es veu un gran exemple de
l’arquitectura i decoració musulmanes. Nit a l’hotel Malika Diyora 4**** o
similar.
Dinar i sopar inclosos.
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Samarcanda
25 juny. Samarcanda. Tren cap a Tashkent. Esmorzar a l’hotel. “Check out”
abans de les 12.00 hores. Excursió per la ciutat: Observatori d’Ulugbek, del
que fou un gran astrònom del segle XV i que calculà corectament la continuació
dels anys; La necropolis Shaji-Zinda, a on podem seguir l’història del
desenvolupament de l’arquitectura en el món musulmà; Visita de la mesquita de
Bibi Khanum i del basar local de Samarcanda. Trasllat a l’estació de tren d’alta
velocidad №161 Samarcanda/Таshkent «Аfrosiab» a les 17h00/19h10.
Descans a l’hotel. Nit a l’hotel City Palace **** o similar.
Dinar i sopar inclosos.
26 juny. Tashkent- Kokand – Rishtan - Ferganà. Després de l’esmorzar, a
les 08:05 am. sortim amb el tren de Tashkent a Kokand (230 km). Visita de
l’exquisit palau de Judayar Jan (segle XIX), el Cementiri dels Reis i dos
edificis construits per a la familia d’Omar Jan, a principis del segle passat.
Visita de la madrassa de NarbutaBeg.
Continuació de la ruta cap a Rishtan, ciutat coneguda per la seva ceràmica –
visita del taller de ceràmica de Rustam Usmanov.
A continuació seguirem cap a Ferganà. Arribada i allotjament a l’hotel Asia
Fergana 4* o similar.
Dinar i sopar inclosos.
27 juny. Ferganà – Rishtan – Margilan – Dustlik – Osh.
Esmorzar a l’hotel i trasllat a Margilan. (200 km.) i visita de la fàbrica de Seda
“Yodgorlik” a Margilan, a on s’elaboren verdaderes obras d’art. Trasllat al punt
fronterer de “Dustlik” per passar els tràmits d’aduana. Rebuda del grup per
part del guia local de Kirguistan. Arribada a la ciutat d’Osh (5 km). Osh és la
segona ciutat més gran de Kirguistan – se suposa que té 3000 anys d’història.
Una gran part de la ciutat està ocupada per la muntanya del Sulaiman Too (Les
VIATGES FERGANA

C/ CONCEPCIÓ, 5 B
17600
FIGUERES (GIRONA)
Llicència: GC-4300
Tel. 872 020 634 / 618 262 999 / 618 26 30 86 info@viatgesfergana.com
www.viatgesfergana.com

muntanyes de Solomó). Fins el segle XVI fou coneguda com a “Bara Kuch”“Belles muntanyes”. Van rebatejar la muntanya després d’enterrar al seus
peus al Xeic Suleiman. Des de llavors ha assumit un significat Sant i avui en dia
atrau a molts peregrins i creients. Es creu que el profeta Mahoma havia
arribat a resar aquí.
Dinar en un restaurant local d’Osh.
Els visitants es veuen atrets pel basar d’Osh i la seva varietat de colors i
aromes d’espècies i fruites. Farem un tomb pel colorit Mercat Daurat, per
contemplar l’elaborat treball dels artesans i ferrers.
Sopar en un restaurant local a Osh o a casa d’una família local.
Allotjament a l’hotel Classic 4**** o similar.
28 juny. Osh – Vall de Chichkan (420 km.) Després de l’esmorzar sortirem
cap a la ciutat d’Uzgen. Les principals atraccions turístiques de la ciutat
d’Uzgen són el bonic minaret (amb una altura de 44 metres), que fou construit
el segle XII, el mausoleu, a on foren enterrats els representants de la famosa
dinastia dels Qarajanids, i més coses. Continuarem la nostra ruta i pararem
per Dinar en un restaurant a la ciutat de Jalal Abad.
Després continuem fins la vall de Chichkan, al llarg del riu més gran del país –
el riu Naryn. També passarem al voltant de la gran presa de Toktogul.
Arribada a la vall de Chichkan. Nit a Chichkan Guest House o similar. Sopar.

Mercat d’Osh
29 juny. Vall de Chichkan – Bishkek (250 km.) Després de l’esmorzar
sortirem cap a la ciutat de Bishkek. Arribada i Dinar en un restaurant de
Bishkek. Allotjament a l’hotel.
Farem un tomb per la Plaça Ala Too per observar el canvi de La Guàrdia
d’Honor, les principals residències governamentals i finalitzarem a La Plaça
Vella i Casa del Parlament i el Parc dels Roures. Llavors, trasllat a la Plaça
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de la Victòria per a concluir amb la visita de la ciutat. Nit a l’hotel Golden
Tulip 4* o similar.
Sopar en un restaurant local de Bishkek.
30 juny. Bishkek – Llac Issyk Kul (250 km. (4-5h)) Després de l’esmorzar
viatjarem cap al llac Issyk Kul. Pel camí farem una excursió al matí a la Torre
de Buranà, prop de la ciutat de Tokmok. Aquest almenar fou construit a la
ciutat de Balasagun; una de les capitals de l’Estat Qarajanid, que existeix en
els segles X-XII dC.
Dinar en una casa d’una família local a Tokmok, de camí cap a al llac.
Tot seguit, tres hores més de viatge fins el llac Issyk Kul, el segon pel seu
tamany entre els llacs d’alta muntanya del planeta (després del Titicaca). Pel
camí, excursió al així anomenat “Jardí de Pedra” o Petròglifs de Cholpon
Atà, un temple a l’aire lliure que es obra dels Escites i Huns i que data d’entre
els segles IX i VIII aC fins els segles III i IV DC. Allotjament a l’hotel
Karven 4* o similar. Temps lliure. Sopar a l’hotel.

Llac Issyk Kul
1 juliol. Issyk Kul – poble Bokonbaevo a través de la ciutat de Karakol i
Vall de Djety Oguz. (300 km. (4-5h). Després de l’esmorzar farem el
trajecte fins la ciutat de Karakol. Pel camí visitarem el Museu de N. M.
Przhevalski, l’eminent explorador rus. Arribada a la ciutat de Karakol.
Aquesta ciutat “antiga” russa, aparentment adormida, aparagué a mitjans del
segle XIX. Fou aixecada pels cosacs del Tsar rus, llavors es convertí un
important punt estratègic, el qual acabà originant la ciutat que avui coneixem.
Dinar en un restaurant de la ciutat de Karakol.
Visitarem una mesquita Dungana, de construcció singular d’estil dungà (ètnia
de l’oest de la Xina), però que serveix per a finalitats de culte musulmà. També
veurem una antiga Església Ortodoxa Russa– “La Catedral de La Santa
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Trinitat”. Després, trasllat a la Vall Djeti Oguz (en kirguís significa la vall
dels Set Braus). Trasllat cap al poble de Bokonbaevo.
Nit i sopar al campament de iurtes de Bokonbaevo.

Vall de Djety Oguz

2 juliol. Bokonbaevo – Llac Son Kul (260 km. (4-5 h.). Després de l’esmorzar
continuarem la ruta cap al llac Son Kul.
Després continuarem la ruta i pararem en el poble de Kochkor per a visitar la
botiga d’artesania amb objectes fets de feltre, cobretaules, brodats i altres
treballs artesanals. Show-demostració d’el.laboració de “shirdak” (peces de
feltre) a Kochkor.
Dinar en una casa d’una família local.
Continuació de la ruta fins arribar al llac Son Kul.
Avui farem una incursió dins de la vida nòmada dels habitants del llac Son Kul.
Els kirguisos aquí continuen la seva vida al mateix ritme i manera de fer
tradicional dels seus avantpassats. Passarem una nit en els prats d’estiu
situats al peu de les muntanyes. Serem convidats de les sempre hospitalàries i
amables famílies dels pastors locals. Aquí pots degustar el refrescant airan
(iogurt) i la llet d’euga fermentada, també dita “kumís”.
Veurem la representació del muntatge d’una iurta.
Nit i sopar en el campament de iurtes del llac Son-Kul
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Llac Son Kul
3 juliol. Llac Son Kul – ciutat de Bishkek (350 km. (6-7 h)) Esmorzar en el
Campament de iurtes del llac Son Kul.
Son Kul és un meravellós llac alpí situat a la serralada del Tien Shan, a 3. 016
metres d’altura. El llac és utilitzat pels pastors de les regions de Kochkor,
Naryn i At-Bashi com a “jailoo” o zona de pastoreig en mesos d’estiu. Està
considerat com “la perla dels prats kirguisos”. La ruta que ens porta al llac Son
Kul serpenteja a través de camins enmig d’altes muntanyes fins pràcticament
desaparèixer entre els núbols. És per això que Son Kul es tradueix de l’idioma
kirguís com “l’últim llac”.
Arribada a Bishkek. Temps lliure. Sopar en restaurant amb show folclòric.
Nit a Bishkek a l’hotel Golden Tulip 4* o similar.
4 juliol. Trasllat Bishkek- aeroport internacional (30 km. (30 min.) Vol Bishkek
– Istambul - Barcelona.
FI DEL VIATGE

HOTELS A UZBEKISTAN
CIUTAT
HOTEL 4*
Tashkent
City Palace ****
Jiva
Asia Khiva ****
Bujara
Asia Bukhara ****
Samarcanda Malika Diyora ****
Fergana
Asia Fergana ****
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NITS

2
1
2
2
1
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HOTELS A KIRGUISTAN
CIUTAT
HOTEL
Osh
Hotel Classic ****
Chichkan
Chichkan Guest House o similar
Bishkek
Hotel Golden Tulip ****
o similar
Llac Issyk Kul
Hotel Karven **** o similar
Bokonbaevo
Campament de iurtes
Llac Son Kul
Campament de iurtes

NITS

1
1
2
1
1
1

PVP (en base a habitació doble) …………… 3400* euros per persona
Suplement habitació individual: 350* euros
*en els campaments de iurtes l’allotjament és compartit entre 2 persones

El preu del viatge inclou:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guia acompanyant “Viatges Fergana” des de Figueres/Barcelona
Vols internacionals amb Aeroflot des de Barcelona, segons descrit
Taxes aèries
Vol domèstic Tashkent – Urgench
Tren Afrosiab de Samarcanda a Tashkent en clase econòmica
Allotjament en els hotels indicats en base a habitació doble
Pensio completa.
Tots els trasllats en minibús
Totes les excursions i entrades a monuments i museus d’acord amb el
programa
Guies locals de parla hispana durant el viatge.
Aigua mineral per a tots els dies
Representació de muntatge d’una iurta en el llac Son Kul.
Show folclòric a Bujara
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•
•
•
•
•

Classe de com cuinar “plov” (plat típic amb arròs) a Samarcanda
Show-demostració d’el.laboració de “shirdak” (peces de feltre) a
Kochkor
Show-demostració d’el.laboració de pa típic a Tokmok
Show folclòric a Bishkek l’últim dia
Tramitació de visat i visat per Uzbekistan

El preu no inclou:
•
•
•
•
•

Assegurança de viatge i anul.lació
Possible taxa per a fer fotos o videos en monuments
Propines
Suplement per habitació individual
Despeses personals i tot allò no especificat a l’apartat anterior
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