אוזבקיסטן
טיול מרתק למחוזות בוכרה
טיול  11ימים  -קלאסי מקיף
חצי פנסיון  +ארוחה נוספת!
יום  - 1תל אביב – טשקנט
ניפגש בבוקר בשדה התעופה בן גוריון ונטוס לטשקנט בירת אוזבקיסטאן,עיר גדולה
המשלבת תרבות רוסית ומוסלמית יחד .טשקנט היתה העיר הרביעית בגודלה בבריה"מ
לשעבר .לאחר התארגנות בשדה נעשה סיור פנורמי בדרכנו למלוןלארוחת ערב ולינה.
לינה :טשקנט.
יום  - 2אורגנץ – חיווה
לאחר ארוחת הבוקר נצא בטיסה לאורגנץ וניסע למערב הרחוק ,למדבר השחור "קרא קום" -
לחיווה .חיווה בירת האימפריה של שובאן במאות ה  ,61-61המוקפת חומות עם  4שערים
היא עיר מבצר בנאות המדבר השחור -קרקום .זוהי עיר שנשתמרו בה סמטאותיה
המקוריות ,חומותיה ,ארמונות העץ ומסגדיה .חיווה היא ממש "עיר מוזיאון" :היא משלבת
בתוכה את מיטב הארכיטקטורה הטורקמנית-אוזבקית-איסלאמית .הגעה למלון.
יום  - 3חיווה
היום נסייר בעיר חיווה ,נסייר באיצ'ן קלה – העיר העתיקה הפנימית המוקפת חומות נראה
את מסגדיה החשובים והמדרסות ,המינרטים המפורסמים  ,מוזוליאום פאלאוואן  ,מצודת
קוניה  ,ארמון טאשקאולי ונתרשם מן הנוף והאוירה.
בערב נחגוג במופע פולקלור ארוחת ערב ולינה.
לינה :חיווה
יום  - 4חיווה  -בוכרה
ניסע דרך המדבר האדום (הקיזיליקום) ונחצה את נהר האמודריה לבוכרה ,היושבת על דרך
המשי ,בירת השושלת הסמאנית ומרכז תרבותי ודתי למן המאה ה .61-בנסיעתנו נחצה את
הגבול לתורכמניסטאן ונחזור ,נמשיך נסיעתנו עד בוכרה לאורך הנוף המדברי המרהיב .אחר
הצהרים נגיע לבוכרה הנחשבת ליפה מבין ערי דרך המשי.
ארוחת ערב ולינה.
לינה:בוכרה.
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יום  – 5בוכרה
נצא לסיור בעיר בוכרה  -עיר נעימה עם שווקים ססגוניים ובתי תה ,עצים הנטועים ליד
בריכות מים ושווקים ססגוניים .נסייר בסמטאות העיר העתיקה ,ננוח לצד בריכות המים,
נבקר במאוזוליאום של איסמעיל סמאניד -מבנה עתיק שנבנה בהשפעה איסלאמית ,במבצר
העיר ,במדרסות ובמינרט העגול -מגדל המואזין ,שהיה פעם הגבוה בעולם .נבקר בבאזאר
הססגוני .נמשיך וניכנס לרובע היהודי ,בו חיה עד היום קהילה יהודית גדולה ,נבקר בבית
הכנסת הפעיל .נבקר בביתו של הסוחר העשיר פייזולה ונצפה בתצוגת אופנה אוזבקית.
בערב נצא לבילוי ומופע פולקלור במדרסת נאדיר דיוואן באג'י .ארוחת ערב במסעדה
מקומית.
לינה :בוכרה.
יום  - 6בוכרה  -שחריזאב – סמרקנד
נבקר בארמון הקיץ של האמיר האחרון של בוכרה .נצא מבוכרה וניסע שחריזאב ,נגיע לעיר
ונבקר בארמון אק סראי ובשוק של שחריזאב ,מסגד קוק וקאזרט.
נבקר במאוזוליאום של גומבזי סידן .נמשיך אל סמרקנד ,יעדנו הבא .
לינה :סמרקנד.
יום  - 7סמרקנד
נקדיש יומיים לעיר האגדית -בירתו המפוארת של האמיר טימור לאנג ,שנבנתה על ידי
אדריכלים מרחבי העולם .נבקר במאוזוליאום "אמיר גורי" שבו הוא קבור ובני משפחת
המלוכה ,נבקר בכיכר רג'יסטן המוקפת במדרסות מרשימות ובמסגד הזהב ,ובמצפה
הכוכבים של אולוג בק  .נבקר בבית מלאכה המפורסם "מירוס" המייצר נייר משי .נבקר
ברובע היהודי הישן ובבית הכנסת העתיק " גומבאז"  .נבקר במסגד "ביבי חאנום" הגדול
במרכז אסיה .נמשיך לשוק המקומי העשיר בכל טובה של אוזבקיסטאן .
בערב נאכל בבית במסעדה ולאחריה מופע פולקלור .
לינה :סמרקנד.
יום  - 8סמרקנד  -טשקנט
נבקר במפעל שטיחים אפגני ונראה את תהליך האריגה .נשלים את סיורינו בסמרקנד .נמשיך
בחזרה לטשקנט .לאחר התארגנות בבית המלון נצא לסיור בעיר .נבקר בכיכר אמיר טימור,
כיכר העצמאות ,בניין האופרה ובנייני הפרלמנט החדשים ,נבקר באתר ההנצחה לחללי
הצבא האדום במלה"ע השנייה ונבקר באחת מתחנות הרכבת התחתית שהן כשלעצמן
מוזיאון שיש וגרניט ונטייל במדרחוב של העיר .ארוחת ערב במסעדה.
יום  - 9טשקנט  -הרי צ'ימגאן – טשקנט
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לאחר ארוחת הבוקר ,ניסע לכיוון הרי טיאן שן  -באזור צ'ימגאן ,המקיפים את העיר טשקנט.
בדרך נעבור דרך אגמים ,כפרים ויערות ,נוכל לראות את רוכבי הסוסים ,את כוורות הדבש
הרבות ועוד .צ'ימגאן שוכנת בגובה  6011מטרים ומשמשת כאתר סקי בחורף וכנקודת יציאה
למסעות קצרים .אחר כך ניסע לאגם צ'ארוואק המוקף בנוף הררי פסטורלי .זהו אגם
מלאכותי ששטחו כ 11-קמ"ר ,ומשמש כאתר נופש ידוע .בשעות אחר הצהריים נחזור
לטשקנט.
יום  - 11טשקנט – תל אביב
היום נסייר בטשקנט ונצפה באדריכלות הרוסית ברקע יחד עם האווירה המוסלמית.
נראה את אתרי העיר החשובים :נבקר במוזיאון האומנות  ,נראה את תחנת המטרו ,את כיכר
טימור כיכר נבוי וכיכר העצמאות נראה את כיכר לנין ובמוזיאון לאומנות שימושית ולמלאכה.
ולאחר נלך אל השוק הססגוני הטשקנטי (צ'ורסו) ,הוא השוק המקומי.
ארוחת פרידה חגיגית בה נהנה מבישוליה של אם בית אוזבקית בביתה נצפה בתלבושת
המקומיות ,נחוש בהכנסת האורחים החמה.
בערב מאוחר העברה לשדה.
יום  - 11טשקנט – תל אביב
בבוקרו של יום ננחת בתל אביב עייפים אך מרוצים מטיול יפה וממצה.
טשקנט

*Tashkent Palace/4

חיווה

Malaka hotel or Asia Khiva

בוכרה

*Zargaron/4
*Asia / 4

סמרקנד

*President/4

המחיר כולל:








טיסות הלוך ושוב לטשקנט.
מיסי נמל ובטחון.
לינה בבתי מלון מדרגת תיירות טובה.
חצי פנסיון כולל ארוחת ערב חגיגית נוספת ביום העזיבה.
אוטובוס תיירים ממוזג ונוח בהתאם לתוכנית הטיול ובכפוף להיתר שעות הנהיגה עפ"י החוק
האירופאי.
סיורים וכניסות לאתרים כמפורט בתכנית הטיול.
מדריך ישראלי מקצועי ומנוסה.
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טיפים לנותני שירותים בחו"ל למעט שירותי סבלות.
מופעים :בחיווה – בבוכרה – בבית של פייזולה
ביקור בבית המלאכה לנייר משי
ביקור בבית של ולנטינה רומנסקו
כולל ויזה לאוזבקיסטאן בעלות של ₪ 066

המחיר לא כולל :




ביטוח רפואי ומטען .
תוספת לאדם לחדר יחיד  $206 :לאדם.
תוספות חגים ושיא העונה

חשוב:
 על המטיילים להיות מצוידים בדרכון בתוקף ל 1-חודשים לפחות מיום היציאה כמו כן יש
להקפיד על שלושה עמודים ריקים לפחות בדרכון.
 אין כפל הנחות ומבצעים .ט.ל.ח.
 כפוף לתנאים הכלליים שבסוף החוברת /אתר.

להזמנות60-0226226 :
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