Uzbekistan - 9 dni, 2018
Organizator: TAMADA TOUR Sp. z o.o., Krzysztof
Ciemnołoński, ul. Fiołków 3, 05-540 Zalesie Górne. Tel.: 792
004 069, biuro@tamadatour.pl, www.tamadatour.pl

Program
1. dzień – zebranie grupy na lotnisku Okęcie w Warszawie,
spotkanie z przedstawicielem biura Tamada Tour w hali
odlotów. Odprawa paszportowo-bagażowa. Wylot do
Uzbekistanu przez jeden z europejskich portów lotniczych.

4. dzień - śniadanie w hotelu. Długi przejazd z Chiwy do
Buchary (450 km / 6.5 h). Lunch w lokalnej kawiarni
znajdującej się na trasie przejazdu. Po drodze postój.
Podziwianie panoramy rzeki Amu-daria. Przyjazd do Buchary,
zakwaterowanie w hotelu. Noc w Bucharze.

2. dzień - przylot do Taszkentu. Spotkanie z przewodnikiem i
kierowcą. Zakwaterowanie w hotelu. Czas na odpoczynek.
Spotykamy się w pierwszej połowie dnia. Odkrywamy
Taszkient, od Kompleksu Khast-Imam do Chorsu Bazaar. Po
lunchu
zwiedzanie nowej cześci miasta od
Placu
Niepodległości, przez Muzeum Emira Timura, do Opery i
Teatru
Baletowego
im.
Aliszer
Nawoi.
Następnie wizyta w Soborze Zaśnięcia Matki Bożej.
Wieczorna kolacja powitalna. Noc w Taszkencie.

3. dzień - śniadanie w hotelu. Poranny lot krajowy do Urgencz.
Przylot do Urgencz i przejazd do Chiwy (30 km / 0.5 h).
Zwiedzanie Chiwy. Wizyta w Museum-skansenie Ichan-Kala
(muzeum na otwartym powietrzu) - pomnik dziedzictwa
kulturowego UNESCO od 1990 roku. Zwiedznie Kounya Arc,
rezydencji chanów Chiwy od XVIII do początku XX wieku.
Rezydencja składa się z letniego i zimowego meczetu, holu i
wież obserwacyjnych. Zwiedzanie meczetu Djuma (XVIII wiek)
z 213 rzeźbionymi kolumnami, a także minaretu Kalta Minor,
jednego z główych symboli Chiwy. Kolacja w lokalnej
restauracji. Noc w Chiwie.

5. dzień - śniadanie w hotelu. Całodniowe zdwiedzanie
starożytnej Buchary.
Piesze zwiedzanie starej dzielnicy
miasta, tętniących życiem domów handlowych i na nowo
otwartych meczetów, w tym Kalyan Minaret - "wieży śmierci" najwyższej wieży w Azji Środkowej. Po lunchu spacer wzdłuż
starego centrum miasta, gdzie ciekawym kulturowo obrazem
są grupy sędziwych mężczyzn, z długimi, białymi brodami,
którzy spędzają czas na rozmowach i popijaniu herbaty w
otoczeniu naturalnych źródeł. Buchara jak i Samarkanda są
na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Rezultatem
renowacji niektórych meczetów - oryginalnie pochodzących z
czasów od XI do XV wieku- jest ich wygląd sprawiający
wrażenie, jakby zostały wybudowane wczoraj. Zakończenie
wieczoru to pokaz regionalnych i narodowych strojów w
Medresie Nodir Devon Begi. Kolacja w lokalnej restauracji.
Noc w Bucharze.

TAMADA-TOUR 2018
Prawo do błędów w druku zastrzeżone.
Oferujemy wyłącznie autorskie programy i nie wyrażamy zgody
na ich kopiowanie. Program nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu art.66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA:
TAMADA TOUR Sp. z o.o., Krzysztof Ciemnołoński, ul.
Fiołków 3, 05-540 Zalesie Górne. Tel.: 792 004 069,
biuro@tamadatour.pl, www.tamadatour.pl

6. dzień - śniadanie w hotelu. Kontynuacja zwiedzania miasta,
w tym, ogromnej fortecy Ark, z salą tronową Emirów
znajdującą się na otwartym powietrzu, a także mauzoleum
Ismaila Samani'ego zbudowanego między 892 a 943 rokiem,
doskonale zachowanego do dziś. Przejazd na dworzec
kolejowy i transport szybkim pociągiem do Samarkandy o
godzinie 15:21. Planowany przyjazd do Samarkandy o 16:55.
Zakwaterowanie w hotelu.
Kolacja w lokalnej restauracji. Noc w Samarkandzie.
7. dzień - śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Placu Registan jednego z najpiękniejszych w Azji Centralnej, jak również
mieszczących się w obrębie kompleksu zabudowań trzech
medres: Medresy Ulugbek (XV wiek), Medresy Sherdor (XVII
wiek) i Medresy Tillyakori (XVII wiek). Wizyta w Mauzoleum
Guri Emir (XIV-XV wiek), grobowcu rodzinny Emira Tumura i
jego potomków, wybudowanego w 1404 roku w południowozachodniej części miasta. Następnie zwiedzanie nekropoli
Shahi-Zinda (XIV-XV wiek) i obserwatorium astronomicznego
księcia Uług Bega - wnuka Tamerlana (XV wiek). Kolacja w
lokalnej restauracji. Noc w Samarkandzie.

8. dzień - śniadanie w hotelu. Poranny przejazd do
uświęconego miejsca o nazwie Hazrat-Daud, bardzo
popularnej wsród mieszkańców jaskini na szycie góry, do
której prowadzą 1303 schody. Wizyta w lokalnej wytwórni
papieru, gdzie rzemieślnicy wykorzystują dawne, tradycyjne
metody wytwórcze. Możliwość uczestniczenia w procesie
produkcji. Przejazd z Samarkandy do Taszkentu szybkim
pociągiem 17:00 – 19:10 (290 km / 2 h). Kolacja w lokalnej
restauracji. Noc w Taszkencie.
9. dzień - przejazd na lotnisko w godzinach nocnych i lot
powrotny do Polski.

