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Vols Previstos 

BARCELONA -MOSCOU   1 JUNIO    AEROFLOT   11:50     17:40 
MOSCOU - TASHKENT   1 JUNIO    AEROFLOT   20:50     02:45+1
 
TASHKENT - MOSCOU    9 JUNIO    AEROFLOT    04:45     07:00 
MOSCOU - BARCELONA  9 JUNIO   AEROFLOT   09:35     13:05

Situada al cor de l'Àsia Central, Uzbekistan és un país 
jove, sorgit després de la caiguda de la Unió Soviètica. 
Tot i la joventut del país, té una història de les més riques 
d'Àsia: la seva ubicació estratègica el va convertir en un 
pas obligat per a les caravanes que comerciaven entre 
Europa i Àsia al llarg de l'anomenada de Ruta de la Seda. 
Esplèndides ciutats com Samarkanda i Khiva van sorgir 
per acollir els comerciants, que van omplir els seus 
carrers d'elements portats de tots els racons del món.
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3 juny - TASHKENT-URGENCH-KHIVA

Esmorzar a l'hotel.
Trasllat a l'aeroport per agafar el vol fins Urgench (segons l'horari de 
vols) *
Arribada a Urgench; trasllat a Khiva (30km), allotjament a l'hotel.
City tour en el complex arquitectόnic Ichan-Kala (segles XII-XIX): 
KaltaMinor, Castell KunyaArk, Madrassa Mohammed RahimKhan, 
Minaret i Madrassa IslomKhodja.
Dinar en un restaurant local.
City tour en el complex arquitectònic Ichan-Kala (segles XII-XIX): 
Complex arquitectònic TashHovli (harem siglo19), Mausoleu de 
Pahlavan Mahmud (segles 14-18), Mesquita Juma (siglo10), Madrasa 
Allikulikhan.
Sopar i allotjament a l'HOTEL ÀSIA KHIVA
* L'itinerari està subjecte a alteracions depenent dels canvis que 
puguin realitzar les aerolínies en els seus horaris i dies d'operacion 
dels vols

4 juny - KHIVA-BUKHARA

Esmorzar a l'hotel.
Sortida amb destinació Bukhara (500 km 8 hrs)
Lunch Box en camí.
Arribada a Bukhara i allotjament a l'hotel.
Sopar i allotjament a L'HOTEL ÀSIA BUKHARA.

2 juny - TASHKENT

Arribada a l'aeroport de Tashkent.
Trasllat a l'HOTEL WYNDHAM i allotjament.
Esmorzar a l'hotel.
Visitarem la part antiga de la ciutat, KhastiImom, fins la Madrassa 
Barak Khan, MadrasaKafalShohi, Biblioteca, situada a la mateixa 
plaça i té la seva importància per albergar l "Alcorà d'Usman", original 
del segle VII. També ens aproparem al mercat oriental de Chorsu.
Dinar en un restaurant local.
City tour a Tashkent: Museu d'Arts Aplicades, Plaça d'Independència i 
eternitat, aquesta plaça es compon el Monument de la Independència i 
el Humanitarisme inaugurat el 1991, el Memorial de la II Guerra 
Mundial que és l'estàtua en honor als caiguts en la segona Guerra 
Mundial o l'Arc Ezgulik a l'entrada de la Plaça; fonts de la ciutat i 
monuments moderns, Plaça d'Òpera i Ballet, Plaça d'Amir Temur, 
metro de la ciutat.
Sopar i allotjament a l'HOTEL WYNDHAM.

1 juny - BARCELONA/MOSCOU/TASHKENT

Trasllat Badalona aeroport. Presentació a les 9.30 h. a l'aeroport del 
Prat. Terminal 1 Sortida amb destinació Tashkent, capital 
d'Uzbekistan via Moscou. Nit a bord.
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6 juny - BUKHARA-SAMARKANDA 

Esmorzar a l'hotel.
VaFinalitzem la visita en el Complex ArquitectonicoLyabiHauz, 
conjunt de dues madrasses i una Khanaka, Chor Minor.
Dinar en un restaurant local.
Sortida amb destinació Samarcanda (290 km).
Arribada. Sopar i allotjament a l'HOTEL GRAND Samarkand

7 juny - SAMARKANDA

Esmorzar a l'hotel.
Excursiόn per la ciutat Samarkanda: la Plaça Registan: Madrassa 
Ulughbek (segle XV), Madrassa Shir-Dor (segleXVII), Madrassa 
Tilla-Kori (segle XVII), Mausoleu Guri Emir (tomba de Tamerlà, 
segles XIV-XV).
Dinar en un restaurant local.
Continuarem amb les visites: Mesquita Bibi-Khonum i Basar Siab.
Sopar i allotjament a l'HOTEL GRAND Samarkand

8 juny - SAMARKANDA-TASHKENT

Esmorzar a l'hotel.
Excursió per la ciutat Samarkanda: Complex arquitectònic Shakhi-
Zinda (segles IX-XV), Museu de la ciutat antiga Afrosiyab, 
Observatori Ulughbek (segle XV),
Dinar en un restaurant local.
Trasllat a l'estació de trens per agafar tren d'alta velocitat Afrosiab
Arribada a Tashkent i allotjament a l'hotel.
Sopar i allotjament a l'HOTEL WYNDHAM

5 juny - BUKHARA

Esmorzar a l'hotel.
S'inicia tour per Bukhara: visita del Mausoleu dels Samani, 
manatial Sant ChashmaiAyub, Mesquita Bolo Hauz, Ciutadella Ark.
Dinar en un restaurant local.
Minaret Kalyan i Mesquita PoiKalyan, MadrasaMiriArab, Cúpula 
TokiZargaron, els MadrasasUlughbek i Abdullazizkan, Cúpula 
TokiTelpakFurushon, Mesquita MagokiAttory, Cúpula TokiSarafon
Sopar i allotjament a L'HOTEL ÀSIA BUKHARA

9 juny - TASHKENT - MOSCOU - BARCELONA

Esmorzar box
D'hora de matinada trasllat a l'aeroport per sortir en vol a 
Barcelona via Moscou a les 04.40 h. Arribada a les 13.05 h. Trasllat 
a Badalona i FI DEL VIATGE.
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PREU
 
PREU PER PERSONA EN HAB DOBLE: 1 .750 €
- Taxes: 310 €
- Suplement hab. Ind. 195 €
 
 
Important:
- En el moment de fer la reserva s'haurà de donar una 
paga i senyal de 300 € per persona
- Viatge acompanyat des de Badalona amb un màxim de 
25/30 persones.
 
Serveis inclosos:
- Vols Liena regular, classe turista AEROFLOT.
- Bitllet tren Samarkanda- Taixkent (economy class)
- Vol domèstic Taskent- Urgench (classe turista)
- Hotels indicats de 4 * cèntrics i garantits.
- Et, aigua en els àpats.
- plov a Bukhara (+1 copa del vi p / p).
- Pensió Completa durant tot el viatge.
- Guia des de Badalona durant tot el viatge.
- Autocar privat per al nostre grup.
- Guies locals de parla espanyola.
- Entrades dels monuments que es visiten.
- Taxa turística.
- Assegurança de viatge.
 
Serveis no inclosos:
- Maleters.
- Begudes.
- Propines per al guia. Cal preveure 20 eur per 
persona a repartir.


