Viatge en grup reduit
amb guia acompanyant des de Figueres
Uzbekistan 9 dies 16 – 24 març 2021
Vols
16 març
16 març

Barcelona – Istambul
Istambul – Tashkent

11:55 – 17:25
19:10 – 01:55 (17 març)

24 març
24 març

Tashkent – Istambul
Istambul – Barcelona

09:10 – 12:40
15:20 – 17:15

Programa
16 març. Sortida des de Figueres a l’hora acordada des de l’aeroport de
Barcelona. Vol Barcelona – Istambul – Tashkent.
17 març. 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 4* o similar.
Dinar i sopar inclosos.
18 març. Tashkent. Tren cap a Samarcanda . Esmorzar a l’hotel. Trasllat
a l’estació de tren d’alta velocidad Таshkent /Samarcanda tren «Аfrosiab».
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. Visitarem El mausoleu Gur-Emir (del segle
XV), amb la seva cúpula de bellesa extraordinària, la pintura mural daurada i
el marbre tallat, que deixen una impressió inoblidable.
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Descans a l’hotel. Nit a l’hotel Malika Diyora 4* o similar.
Dinar i sopar inclosos.

19 març. 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.
Visitarem una casa local (per dinar o sopar) on també podrem veure la
preparació del plat tradicional, Plov.
Nit a l’hotel Malika Diyora 4* o similar.
Dinar i sopar inclosos.
20 març. Samarcanda- Shahrisabz- Bujara. Esmorzar a l’hotel. Sortida
cap a Bujara (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 Bujara. Nit a l’hotel Safiya boutique o similar.
Dinar i sopar inclosos.
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21 març. 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); Chor Minor («els quatre minarets»), que disposa d’una
antiga biblioteca.
Visitarem una casa local (per dinar o sopar) i observarem els mestres de
brodats del suzane amb una possible participació en una master clas.
Nit a l’hotel Safiya boutique o similar.
Dinar i sopar inclosos.

22 març. Bujara- Jiva. Esmorzar a l’hotel. Sortida amb el bus a través del
desert de Kyzyl-Kum cap a Jiva (450 km ). Arribada i allotjament a l’hotel.
Descans a l’hotel. Nit a l’hotel. Allotjament a l’hotel Asia Khiva 4* o similar.
Dinar i sopar inclosos.
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23 març. Jiva. Vol a Tashkent. Esmorzar .
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.
Trasllat a l’aeroport per agafar el vol de Urgench a Tashkent.
Nit a l’hotel. Allotjament a l’hotel City Palace 4* o similar.
Dinar i sopar inclosos.
24 març. Trasllat Tashkent- aeroport internacional (10 km. (15 min.) Vol
Tashkent – Istambul - Barcelona. Trasllat Barcelona- Alt Emporda.
FI DEL VIATGE

Preu del viatge 2500 euros per persona en habitacio doble.

El viatge inclou:
• Guia acompanyant “Viatges Fergana” des de Figueres/Barcelona
•

Transport Figueres- Aeroport del Prat- Figueres

•

Vols internacionals amb Turkish Airlines des de Barcelona, segons
descrit

•

Taxes aèries

•

Vol domèstic Urgench- Tashkent

•

Tren Afrosiab de Tashkent a Samarcanda

•

Allotjament en els hotels indicats en base a habitació doble

•

Pensio completa.

•

Tots els trasllats en minibús
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•

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

•

Assegurança de viatge i anul.lació

El viatge no inclou:
•

Suplement per habitacio individual 300 euros

•

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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