
SAMARCANDA
Del 26 d'abril al 4 maig 2023  9 dies

UZBEKISTAN: RUTA DE LA SEDA

És la més misteriosa de les rutes comercials de la història i
Samarcanda la més suggeridora de les seves  ciutats.
Marco Polo va ser el primer europeu en recórrer aquesta
ruta i portar el luxe a les costes mediterrànies.

La seva historia més llunyana ens porta fins a l’època de
Ciro el Persa, en el segle VI a.C., quan els seus antics pobles
nòmades, acabats de conquerir, fundaven ciutats com
Samarcanda, Bukhara o Khiva, mes tard, al llarg dels segles,
van esdevenir protagonistes i centres de gravetat de molts
dels esdeveniments que varen passar a Àsia Central. 

Per aquestes terres van passar les caravanes de la Ruta de
la Seda, transportant mercaderies i totes les tradicions,
cultures i religions que a través del seu llarg recorregut des
de Xina fins a Roma s’ajuntaven amb els comerciants. En
aquestes ciutats podrem apreciar els monuments
meravellosos del país, la seva arquitectura representa
fidelment l’art islàmic que es va desenvolupar durant els
segles X i XVI.

Vens amb nosaltres?

SAMARCANDA

 2.385€ + tax



26 ABRIL (Dimecres)
PUNT D'ORIGEN - BARCELONA – TASHKENT  
Trasllat a l'aeroport del Prat, mostrador Turkish Airlines, per sortir
en vol de la Cia Turkish a les 11:45h amb destinació a Istanbul.
Arribada a les 16:15h i connexió amb vol a les 18:25h amb
destinació  Tashkent. Arribada a les 00:55h, trasllat a l’hotel i
allotjament. 
         
27 ABRIL (Dijous)
TASHKENT: la moderna capital de l’UZBEKISTAN                      
Esmorzar. Al matí realitzarem la visita panoràmica de la ciutat de
Tashkent, capital administrativa del país des de la conquesta de
Rússia al s. XlX. 
Visitarem el complex arquitectònic Hasti Imam, compost per la
Madrassa  Barak-Khana, la Mesquita Teleshavakh, el mausoleu
Kaffal-Shashi i l'Institut Imam AL-Bukhari, i la Plaça de la
Independència, antigament coneguda com “Plaza de Lenin”. Està
envoltada d’edificis oficials com el Parlament i els Ministeris, i en
ella es situen belles fonts amb salts d’aigua. Dinar. En la mateixa
zona es troben la Plaça i el Parc de Amir Temur, amb l’estàtua de
Tamerlán en el centre. A la tarda visitarem  Basar Chor-Su, el més
animat de l’Àsia central. Trasllats a un restaurant local per gaudir
del sopar amb Show folklòric. Allotjament a l'hotel.

28 ABRIL (Divendres) 
TASHKENT – URGENCH – KHIVA                                    
Esmorzar i trasllat a l'aeroport per sortir en vol domèstic a les 6:45h
cap a Urgench. Arribada a les 8:15h i trasllat a Khiva. Visita de la
ciutat que al costat de Samarkanda i Bukhara formen el nomenat
“Triangle Oriental”. La ciutat de Khiva, situada en el delta de Amu-
Daria, està dividida en dues zones, la ciutat exterior “Dichan Kala”
protegida per una muralla amb 11 portes d’accés i la ciutat antiga
nomenada “Ichan Kala”, Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO
en 1990, complex d'arquitectura musulmana amb una muralla feta
de fang. En l'interior del complex es troba l’inacabat Minaret Kalta
Minor, cobert de mosaics amb diverses tonalitats de blaus que el
converteixen en un espectacle inoblidable.  Dinar. També visitarem
la ciutadella Kunya Ark, fortalesa emmurallada i antiga residència
dels governadors de Khiva, la Madrassa de Mohammed Rahim
Khan, el Mausoleu de Pahlavan Mahmud, on es troba l'única
cúpula blava de la ciutat. També visitarem la Mesquita de Juma, i la
Mesquita  Kunya - Ark. Trasllat a l'hotel, sopar i allotjament.

29 ABRIL (Dissabte)
KHIVA - BUKHARA    TREN D'ALTA VELOCITAT                                                             
Esmorzar. Sortida a les 07:52h cap a Bukhara (450 KM) amb tren
d'alta velocitat. Dinar a bord inclòs. Arribada a les 15:16h. Gaudirem
dels paisatges del trasllat més llarg del viatge. Tarda lliure.
Bukhara, va ser una de les ciutats més importants de la Ruta de la
Seda. En el segle VII es va convertir en el principal centre de
cultura del califat de Bagdad. Sopar i allotjament a l’hotel.

SAMARCANDA



30 ABRIL (Diumenge)
BUKHARA
Esmorzar. Realitzarem la visita, del Mausoleu d’Ismael Samani,
construït l’any 902. Dinar. A la tarda, seguirem amb la visita de La
Ciutadella El Ark, l’estructura més antiga  la ciutat. Veurem la
Mesquita Kalon i el seu alt minaret nomenat Poi Kalon; conjunt de
dos madrasses i una Khanaka construïts al voltant del major
estany de la ciutat. Veurem la residència d’estiu del Emir Sitota-i
Mokhi Khosa. Visitarem les afores de la ciutat amb el Mausoleu de
Bahouddin Nakshbandi. A la nit assistirem a un espectacle de
cants i danses típiques de la zona en el Nodir Devon Beghi
Madrasah. Retorn a l'hotel. Sopar i show folklòric en un restaurant
típic. Allotjament a l'hotel.

1 MAIG (Dilluns)
BUKHARA - SAMARCANDA   (Tren-autocar)                                               
Esmorzar. Sortida en tren destinació a Samarcanda. Parada a
Shakhrisabz, petita ciutat on va néixer Tamerlan, famós per
continuar l’obra de Genghis Kan. Continuació en autocar, visitarem
el Mausoleu de l’iman Al Bukhary. Arribada a Samarcanda. En el
s.XIV es va convertir en la capital de l'imperi islàmic. Començarem
la visita amb l’observatori d’Ulugbek, acabat de construïr l’any
1420, sota el mandat de Ulugbek. Visita de les ruïnes de Afrasiab,
on se suposa que es troba la tomba del profeta Daniel i la
Mesquita Bibi-Khonum. Sopar i allotjament.

2 MAIG (Dimarts)
SAMARCANDA                              
Esmorzar. Visita del complex arquitectònic Shakhi-Zinda. Està
compost per un conjunt  de panteons i la tomba de Usam Ib
Abbas, nebot del profeta Mahoma; important lloc de pelegrinatge.
Acabarem la visita en el Basar Oriental. Dinar. Visita de la Plaça de
Registan, complex de les majestuoses madrasses: Ulugbek, Tillya-
Kori i Sher-Dor. Va ser el centre de la vida pública en l’edat Mitjana.
Sopar i allotjament a l'hotel. 

3 MAIG (Dimecres)
SAMARCANDA 
Esmorzar a l'hotel. Al matí visitarem la fàbrica de catifes de seda. 
 Dinar.  Tarda lliure per gaudir de la ciutat i per realitzar les ultimes
compres. Sopar i allotjament a l'hotel. 

4 MAIG (Dijous)
SAMARCANDA - BARCELONA 
Sortida a les 05:40h en vol de la Cia Turkish amb destinació
Istanbul. Arribada a les 08:50h i enllaç amb vol a les 15:05h.
Arribada  a Barcelona a les 17:45h i trasllat al punt d'origen.

FI DELS NOSTRES SERVEIS

SAMARCANDA



Trasllat punt origen - aeroport - punt origen
Expert guia acompanyant de Viatjalia
Vols Barcelona-Tashkent-/ Samarcanda - Barcelona (via 
Istanbul) cia Turkish Airlines. 
Facturació d'una maleta 23kg.
Guia local de parla castellana durant tot el viatge.
Autocar privat amb seients assignats per mantenir la 
distància de seguretat
Servei de ràdio-guies a totes les visites per mantenir la 
distància social 
Pensió completa.
2 Sopars i shows folklòrics a Tashkent i Bukhara amb 
begudes incloses.
Hotels:

Vol domèstic TASHKENT - URGENCH
Tren d’alta velocitat Afrosiyob de Khiva a Bukhara.
Tren Bukhara - Samarcanda (combinat autocar).
Entrades i visites descrites a l'itinerari.
Assegurança d’assistència i cancel·lació. Inclou cobertura 
Covid-19.

       - Tashkent: Hotel Frankfort 4*
       - Khiva: Zarafshan Boutique 4*
       - Bukhara: Hotel Asia Bukhara 3*
       - Samarcanda: Hotel Continental 4*

SERVEIS INCLOSOS

Suplement habitació individual:  420€
                                      

SERVEIS OPCIONALS

2.385€ +   345€ tax 

PREU PER PERSONA

Passaport amb vigència mínima 6 mesos
CERTIFICAT DIGITAL VACUNACIÓ EU 

       

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

21/12/2022

Despeses cancel·lació: 
CONDICIONS GENERALS

              De 35 - 25 dies: 25%
              De 24 - 15 dies: 60 %
              De 14 - 0 dies: 100 %

 

 

PROPINES: 45 €
Recomanables pel xofer i guia pels 8 dies
de serveis (2,5 € per dia i per empleat)


